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 ملخص
إن وقوع الخالف وحصول ما يعكر صفو الزوجية موجود ، وتلك طبائع 
مجتمعاتنا في هذه األيام ، فإذا حصل خالف بينهما ربما يكون استتمرار الحيتا  

جحيًما ال يطاق ، فقد وضع اإلسالم حلتواًل لتذلك ، ولتم يجعتل الطتالق هتو معه 
الفيصتتتل فتتتي البدايتتتة ، بتتتل فمتتتر بالتتتتدرم فتتتي معالجتتتة هتتتذه الم تتتكلة  تتتن طريتتتق 
تلا المترف  تعتود إلته ر تدها ، فتإن لتم  المو ظة ثم الهجر والضرب غير المبتر   ل

ي فتالطالق وستيلة متن يعد هذا اإلجترا  بتالنفع ، كتان البتد متن الطتالق ، وبالتتال
وسائل التخلص من الم تكال  التتي يعتاني منهتا الزوجتان ، ولمتا فبتا  اإلستالم 
الطتتالق ، رتتتتب  ليتته مجمو تتتة متتتن اتثتتار ، منهتتتا متعتتتة الطتتالق التتتتي  تتتر ها 
اإلستتالم تعويًضتتا للمتترف   متتا يلحقهتتا متتن ضتترر، خاصتتة فتتي هتتذه الحالتتة تحتتتام 

ح تتة الطتتالق وهثتتاره النفستتية  ليهتتا ، المتترف  إلتته ر ايتتة بستتبب متتا يصتتيبها متتن و 
والتخفيتف  نهتتا لمتا فصتتابها متن األلتتم والوح تتة بقطتع وصتتلة النكتا  متتن جانتتب 

 الزوم .
ولكن هل المتعة تثب  لكل المطلقا  ؟ وما مدى م رو يتها ؟ وما 
مقدارها ؟  ومته تسقط ؟ فال  ك في فهمية هذا الموضوع لكثير من الناس، 

فقد ابتعد الكثير منهم  ن تعاليم اإلسالم وصاروا  وخاصة في هذه األيام ،
النسا   ن  وفسراره ، بل المتعة مما يغفل يجهلون فحكامه وتعاليمه وحكمه

  .العلم بها فينبغي تعريفهن وا  ا ة حكمها ليعرفن ذلك
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Abstract 
The existence of disagreement and the occurrence of 

what disturbs the marital relationship exists, and these are 
the nature of our societies these days. If there is a 
disagreement between them, the continuation of life with him 
may be an intolerable hell. Islam has put an end to this and 
he did not make the divorce at first. The problem is through 
the exhortation and then the abandonment and beatings that 
are not severe to the woman due to her rationality. If this 
procedure is no longer beneficial, divorce has to be done. 
Divorce is therefore one of the means to get rid of the 
problems that the spouses suffer. , Including the pleasure of 
divorce initiated by Islam Aweida for women than inflict 
damage, especially in this case, women need to take care 
because of what hit it from the dreariness psychological 
divorce and its effects on them, and mitigate them hit by 
what the pain and loneliness cut link the marriage by the 
husband. 

But does pleasure prove to all absolutes? How 
legitimate are they? And how much? And when will it fall? 
There is no doubt about the importance of this subject for 
many people, especially these days, many of them have 
moved away from the teachings of Islam and became 
ignorant of the provisions and teachings and wisdom and 
secrets, but pleasure, which women are unaware of them 
should be defined and spread the rule to know it. 
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 " المقدمة "
   الحمتتتتتد ا رب العتتتتتالمين والصتتتتتال  والستتتتتالم  لتتتتته رستتتتتول اا محمتتتتتد

 و له هله وفصحابه والسالكين سبيله والدا ين بد وته إله يوم الدين 
 أما بعد ؛؛

فتتتتإن كتتتتان الغالتتتتب فتتتتي الحيتتتتا  الزوجيتتتتة حصتتتتول المحبتتتتة والتتتتود والوئتتتتام 
وجية موجود ، وتلك واالستقرار ، فإن وقوع الخالف وحصول ما يعكر صفو الز 

طبائع مجتمعاتنا في هذه األيام ، فإذا حصل خالف بينهما ربما يكون استتمرار 
الحيتتتا  معتتته جحيًمتتتا ال يطتتتاق ، فقتتتد وضتتتع اإلستتتالم حلتتتواًل لتتتذلك ، ولتتتم يجعتتتل 
الطالق هو الفيصل في البداية ، بل فمر بالتدرم في معالجة هتذه الم تكلة  تن 

تلا المترف  تعتود إلته ر تدها ، طريق المو ظة ثتم الهجتر والضترب غ يتر المبتر   ل
فتتتإن لتتتم يعتتتد هتتتذا اإلجتتترا  بتتتالنفع ، كتتتان البتتتد متتتن الطتتتالق ، وبالتتتتالي فتتتالطالق 
وسيلة من وسائل التخلص من الم كال  التي يعاني منها الزوجان ، ولما فبا  
اإلستتالم الطتتالق ، رتتتب  ليتته مجمو تتة متتن اتثتتار ، منهتتا متعتتة الطتتالق التتتي 

ستالم تعويًضتتا للمترف   متتا يلحقهتا متن ضتترر، خاصتة فتتي هتذه الحالتتة  تر ها اإل
تحتتتام المتترف  إلتته ر ايتتة بستتبب متتا يصتتيبها متتن وح تتة الطتتالق وهثتتاره النفستتية 
 ليها ، والتخفيف  نها لما فصابها من األلم والوح تة بقطتع وصتلة النكتا  متن 

 جانب الزوم .
 يتها ؟ ومتتتا ولكتتن هتتتل المتعتتتة تثبتتت  لكتتتل المطلقتتتا  ؟ ومتتتا متتتدى م تتترو 

، هميتة هتذا الموضتوع لكثيتر متن النتاسمقدارها ؟  ومته تستقط ؟ فتال  تك فتي ف
وخاصتتة فتتي هتتذه األيتتام ، فقتتد ابتعتتد الكثيتتر متتنهم  تتن تعتتاليم اإلستتالم وصتتاروا 

وفستتراره ، بتتل المتعتتة ممتتا يغفتتل النستتا   تتن  يجهلتتون فحكامتته وتعاليمتته وحكمتته
عتترفن ذلتتك ، لتتذا رغبتت  فتتي إ تتداد العلتتم بهتتا فينبغتتي تعتتريفهن وا  تتا ة حكمهتتا لي

بحث في هذا الموضوع تح   نوان ) مدى م رو ية متعة المطلقا  في الفقه 
 بحث فقهي مقارن ( وذلك في المباحث اتتية :  –اإلسالمي 
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 تعريف الطالق والمتعة .  المبحث األول : -
 م رو ية المتعة وحكمة الم رو ية .المبحث الثاني :  -
 حكم المتعة للمطلقا  . المبحث الثالث : -
 مقدار المتعة .المبحث الرابع :  -
 مسقطا  المتعة .المبحث الخامس :  -
 وفيها اهم نتائج البحث .الخاتمة :  -
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 المبحث األول
 تعريف الطالق والمتعة 

 أوًلا : تعريف الطالق : 
حل الوثاق ورفع القيد ، م تتق متن اإلطتالق  تعريف الطالق في اللغة :

والتتترك ، يقتتال : طلقتت  القتتوم ف  تتتركتهم ، ويتتنتي كتتذلك بمعنتته  وهتتو اإلرستتال
 تدم التقييتد  يقتال : طلاتق اليتدين ف  غيتر مقيتد ، فتالطالق واإلطتالق فتي اللغتة 
يستعمالن لحل القيد حسًيا كان فو معنوًيا غير فن العرف قصتر اإلطتالق  لته 

عترف يقتال : رفع القيد الحسي وقصر الطالق  لته رفتع القيتد المعنتو  ، ففتي ال
 ستتتتراحه ، ويقتتتتال طلتتتتق الرجتتتتل زوجتتتتته  الستتتتجين مطلتتتتق ستتتتراحه وال يقتتتتال طتتتتالق

 .  (1)وال يقال فطلقها 
لتتم تختلتتف تعريفتتا  الفقهتتا  ت رحمهتتم اا ت الطالالالق فالالي اًل الالطال  : 

ن تفاوت  فلفاظهم .  لمصطلح الطالق من حيث المعنه المراد منه وا 
فو فتتتتتي المتتتتت ل بلفتتتتتتظ  رفتتتتتتع قيتتتتتد النكتتتتتا  فتتتتتي الحتتتتتتالفعنالالالالالد الحن يالالالالالة : 

 .(2)مخصوص
 . (3)صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوم بزوجته عند المالكية : 
 . (4)حل  قد  النكا  بلفظ الطالق ونحوها عند الشافعية : 

                                                 
 – 2/325، المعجتتتم الوستتتيط  1221، دار الفكتتتر ط األولتتته  222-222/ 11انظتتتر : لستتتان العتتترب  -1

تتت دار التنتوير العربتي  522دار التد و  بإستطنبول ، مختتار الصتحا  صتت  –إبراهيم مصطفه وهخرون 
بتتي نظتتام األستتر  فتتي اإلستتالم ط مصتتطفه البتتابي الحل 155بيتترو  لبنتتان ، التعريفتتا  للجرجتتاني صتتت 

األحتتتتوال ال خصتتتتية فتتتتي ال تتتتريعة  1295مكتبتتتتة الرستتتتالة الحديثتتتتة  متتتتان  –محمتتتتد  قلتتتتة  – 5/153
القتتاهر  فحكتتام األحتتوال ال خصتتية  –مكتبتتة محمتتد صتتبيح  –محمتتد  بدالحميتتد  – 231اإلستتالمية صتتت 

 م .   1221هت / 1111دار القلم ط الثانية  –، بدالوهاب خالف 129صت 
 .  المكتبة العلمية 5/53ب للقدور  دار الفكر ، اللباب في  ر  الكتا 5/523انظر :  ر  فتح القدير  -2
دار   5/1532دار الفكر ط الثانيتة ، الستبيل المر تد إلته بدايتة المجتهتد  1/19انظر : مواهب الجليل  -5

 م .  1223هت /  1112السالم ط األوله 
م ، فستتنه المطالتتب  تتر  رول الطالتتب  1291الفكتتر ط األخيتتر  دار  2/125انظتتر : نهايتتة المحتتتام  -1

 م  .  2111دار الكتب العلمية  – 3/32
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 .(1)حل قيد النكا  فو بعضه ، إذا فطلقها طلقة رجعيةعند الحنابلة : 
م فو متا يقتوم مقتام فالطالق إذن هو إنها  العالقة الزوجية بلفظ متن التزو 

 اللفظ . 
 ثانياا : تعريف المتعة :

المتعة والمتاع في األصل كل  ي  ينتفتع بته تعريف المتعة في اللغة : 
ُعوووُن ع َلَىوو    ويتزودبتته ، والفنتتا  يتتنتي  ليتته فتتي التتدنيا ، قتتال ت تعتتاله ت َوَمتِّ

ُ  ُ  اْلُموِسووو ِ  َُ المتتترف  : متتتا  . معنتتتاه ف طتتتوهن متتتا يستتتتمتعن بتتته ، ومتعتتتة  (2) َقووو
وصل  به بعد الطالق وتنتفع به وتتمتع به من نحو مال فو خادم والجمتع متتع 
، يقتتال : متعتت  المطلقتتة بكتتذا إذا ف طيتهتتا إيتتاه ، ألنهتتا تنتفتتع بتته وتتمتتتع بتته ، 
والمتعة اسم للتمتع ومنه متعة الحج ومتعة الطالق واستمتع  بكذا وتمتعت  بته 

 صتتتل  بتتته بعتتتد الطتتتالق متتتن ثتتتوب فو طعتتتام انتفعتتت  بتتته . وقيتتتل المتعتتتة : متتتا و 
 .  (3)فو دراهم فو خادم 

إذن المتعة : ما يعطيه الزوم إلته زوجتته بعتد الطتالق متن متال فو غيتره 
 لتنتفع به  جبًرا لخاطرها . 

 تعريف المتعة في اًل طال  : 
 اختلتتتتتتف الفقهتتتتتتا  فتتتتتتي تعريتتتتتتف المتعتتتتتتة ، وذلتتتتتتك  لتتتتتته النحتتتتتتو التتتتتتتالي : 

 ه المتتتترف  بحيتتتتث ال تتتتتزداد  لتتتته نصتتتتف مهتتتتر المثتتتتل متتتتا تعطتتتتاعنالالالالد الحن يالالالالة : 
وال تنقص  ن خمسة دراهم ت وكتذلك  نتدهم : متا يجتب للمترف  التتي لتم يستم لهتا 

 .  (4)مهٌر إذا طلقها قبل الدخول 
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، مطبعتتتة مصتتتطفه البتتتابي الحلبتتتي ، بتتتدائع الصتتتنائع  5/111انظتتر : رد المحتتتتار  لتتته التتتدر المختتتتار  -1
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متتا يعطيتته التتزوم لمتتن طلقهتتا زيتتاد   لتته الصتتداق لجبتتر عنالالد المالكيالالة : 
بإ طائه الزوجة لطالقه  خاطرها المنكسر بنلم الفراق ، فو هي : ما يؤمر الزوم

 . (1)إياها 
: مال يجتب  لته التزوم دفعته ألمرفتته المفارقتة فتي الحيتا   عند الشافعية

بطالق وما في معناه ب روط ، ويستو  فيها الحر وغيره والمسلم والذمي والحر  
 . ( 2)وغيرها والمسلمة والذمية 

ا تطييبا لنفسها : ما يعطيه الرجل لزوجته بعد فراقه وعرفها النووي بأنها
وتخفيًفتتا أللتتم مفارقتهتتا وتعويًضتتا لهتتا  تتن إيحا تتها بالفرقتتة التتتي حصتتل  بينهتتا 

 .(3)وبين زوجها 
 : ما يجب  له زوم لزوجة بطالقهتا قبتل التدخول وعرفها الحنابلة بأنها

 حيث يتفقون مع الحنفية في هذا التعريف .(4)
 : التعريف الراجح

تعة نجد فنها متقاربة وال تخرم  ن كونها بالنظر إله تعريفا  الفقها  للم
: متتا يعطيتته التتزوم لزوجتتته بعتتد حصتتول الفرقتتة بينهمتتا متتن الثيتتاب فو متتا يقتتوم 

، فهتتذا التعريتتف بتتين فن التتزوم هتتو الملتتزم بالمتعتتة ، والزوجتتة هتتي  ( 5)مقامهتتا 

                                                 

هت ، ال تر  الكبيتر للتدردير  1529فكر بيرو  ط الثانية ، دار ال 1/113انظر : التام واإلكليل للمواق  -1
 دار الفكر بيرو   .  2/123

، ومعنه قوله )ما فتي معنتاه( ف  متا فتي  1223 – 1113دار الفكر  5/513انظر : مغني المحتام   -2
 معنتتتتتتتتته الطتتتتتتتتتالق كاللعتتتتتتتتتان واإليتتتتتتتتتال  والتتتتتتتتترد  وكتتتتتتتتتل فرقتتتتتتتتتة حادثتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن قبتتتتتتتتتل التتتتتتتتتزوم فو بستتتتتتتتتببه 

ال تكتون الفرقتة جتا   متن جهتة المترف  فو بستببها وذلتك كردتهتا فو إبائهتا اإلستالم  فما ال روط فهتي فن
فو فسخها بعيبته ، وكتذلك فن ال تكتون الفرقتة بستببها كتنن ارتتدا مًعتا ، فتإذا جتا   الفرقتة بستببها فلتيس 

تركيتا ، وانظتر :  –المكتبتة اإلستالمية  – 5/595انظتر: حا تية البجيرمتي  لته الخطيتب  –لها متعتة 
 م . 1233 -هت 1523دار الفكر  –بتصرف  5/523 ر  فتح القدير 

 دار الفكر . – 3/521انظر : روضة الطالبين  -5
 المكتب اإلسالمي  .  – 3/221انظر : مطالب فولي النهي للسيوطي  -1
 انظتتتتتتتتتتتر : الفقتتتتتتتتتتته المقتتتتتتتتتتتارن لاحتتتتتتتتتتتوال ال خصتتتتتتتتتتتية بتتتتتتتتتتتين المتتتتتتتتتتتذاهب األربعتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتنية والمتتتتتتتتتتتذهب -3

 ار النهضة العربية بيرو   . د – 1/212الجعفر  
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المستتتحقة للمتعتتة ، وبتتين كتتذلك وقتت  المتعتتة وستتببها وهتتو بعتتد حصتتول الفرقتتة ، 
 ا التعريف ما إذا كان  المتعة نقوًدا فو ثياًبا .  كما  مل هذ
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 المبحث الثاني 
 مشروعية المتعة وحكمة المشروعية 

ال  ك فن اإلسالم فحاط المطلقة بعطتف كتريم ور ايتة  تاملة متن  تننها 
حفتظ حقوقهتا متتن الضتياع ، ومتتن هتذه الحقتوق متعتتة الطتالق حيتتث جعلهتا حًقتتا 

ا لمتتا فصتتابها متتن ضتترر الطتتالق ، لتتذا فنتتزل ثابتًتتا لهتتا يلتتتزم بتته التتزوم تعويًضتت
ال تتارع الحكتتيم هيتتا  كريمتتة تبتتين حتتق المتترف  فتتي متعتتة الطتتالق  وبالتتتالي فتتإن 

 المتعة للمطلقا  م رو ة في القرهن الكريم والسنة النبوية ال ريفة .
 ففتتتي القتتترهن هيتتتا  كثيتتتر  تتتتدل  لتتته م تتترو ية المتعتتتة للمطلقتتتا  منهتتتا : 

ووُن ع ََْو َتْوِ ُ ووا ََل جُ   قوله تعالى : ْْ َتَمسَّ َسواَم َموا َلو ُْ النِّ وُت ْْ ىع ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ َناَح َلَىو

وووا  ُ  ُ َمَتالت َُ ِتوووِ  َقووو ْْ ُ  ُ َوَلَىووو  اْلُم َُ ُعووووُن ع َلَىووو  اْلُموِسوووِ  َقووو َت َوَمتِّ ِ َْ ووو َِ َلُهووو ع 

ْ تا َلَى  اْلُمْحِسِنْ َ  قا  اللواتي لم فمر بمتعة المطل  ، فاا  (1) ِباْلَمْعُ وِف َح
ُعووُن ع   يدخل بهن ولم يفرل لهن مهتًرا بقولته تعتاله ف  ف طتوهن  تيًئا   َوَمتِّ

لهن ، يقول ابن كثير في تفسيره : فبا  تبارك وتعاله طالق المرف   يكون متاً ا
ن كتتان فتتي هتتذا انكستتار لقلبهتتا  بعتتد العقتتد  ليهتتا وقبتتل التتدخول بهتتا ......... وا 

ا هتتا وهتتو تعويضتتها  متتا فاتهتتا ب تتي  تعطتتاه متتن زوجهتتا ولهتتذا فمتتر تعتتاله بإمت
 . (2)بحسب حاله ،  له الموسع قدره و له المقتر قدره 

ِْووْ َ   قولالاله تعالالالى : ووا َلَىوو  اْلُمتع ْ ت ِا ِبوواْلَمْعُ وِف َح وواِ  َمَتووا َْ ىع ََ   (3) َولِْىُم
لته اتية الكريمة ف ط  للمطلقة المتعة دون تقييد المطلقة ب رط ، فتدل ذلتك  

م تترو يتها قتتال ابتتن كثيتتر : وقتتد استتتدل بهتتذه اتيتتة متتن ذهتتب متتن العلمتتا  إلتته 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

فو مفروًضتا لهتا فو مطلقتة  (1)وجوب المتعة لكل مطلقة ، سوا  كانت  مفوضتة 
 . (2)فو مدخواًل بها  قبل المسيس

َ  الْ   قوله تعالى : ُْ ْنوُت ع ُتوِ  ُُ َواِجوَ  ِِْ   ْْ ِبيَّ قُوْْ ِأَ َها النع َّْ ا ََ ا َْ َْ ْن َُّ ََ الو وا َْ َح

ا َجِموْ ت  ُُ ع َسوَ احت ْح ُُ ع َوََُسوو ِّ ْع َ  ََُموتِّ ْْ َتَعواَل َِ َْنَتَهوا  ِْ فتاا ستبحانه وتعتتاله   (3) َو
فن يخير نسا ه بين البقا  معه فو مفارقته ، كما بين   نبيه فمر في هذه اتية

ُُ ع   فن التتتي تفارقتته لهتتا المتعتتة ْع َ  ََُمووتِّ ْْ َتَعوواَل َِ  يقتتول ( 4)  ف طتتيكن المتعتتة ف
) قتل( يتا محمتد  –  - لنبيه محمد –تعاله ذكره  –الطبر  في تفسيره : يقول 

يَنَتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ )  َك إأْن ُكْنُتنَّ ُترأْدَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوزأ َْزَواجأ ( يقول : فإني  ألأ
متعة  ند فراقهم إياهن بالطالق فمتعكن ما فوجب اا  له الرجال للنسا  من ال

ِت ِ  بقوله  ْْ ُ  ُ َوَلَى  اْلُم َُ ُعوُن ع َلَى  اْلُموِسِ  َق ْ تا  َوَمتِّ ا ِباْلَمْعُ وِف َح ُ  ُ َمَتالت َُ َق

ُْ اْلُمْؤِمَناِ    قوله تعالى :.  (5) اْلُمْحِسِنْ َ  َلَى  ْحُت َُ َها العِذَْ  آََمُنوا َِِذا َن َّْ ا ََ َْ

ىع  ََ ْع  وَنَها ُثووو َُّ َ  َتْعَتووو ُع ِه ع ِموووْ  ِلووو ْْ ْْ َلَىووو ووو ُُ َموووا َل َِ ووووُن ع  ِْ ََْ  َتَمسَّ ُتُمووووُن ع ِموووْ  َقْبووو ْْ

ا ُحوُن ع َسَ احت ُعوُن ع َوَس ِّ َمتِّ . بين  اتية الكريمة فن للمطلقة قبل  (6 ) َجِمْ ت  َِ

                                                 

وِّضتتة بفتتتح التتواو وكستترها ، والتفتتويل لغتتة : التستتليم ، يقتتال فوضتت  فمتتر  إلتته يقتتال : المفواضتتة والمف -1
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تتت تفتتويل البضتتع : وهتتو فن يتتتزوم 1تتتنكح المتترف  نفستتها بغيتتر مهتتر ، وينقستتم التفتتويل إلتته قستتمين : 
تت تفتويل المهتر : وهتو فن يتتزوم الرجتل المترف  ولتم يستما لهتا فتي 2ه فن ال مهتر لهتا ، الرجل المرف   لت

طبعتة خاصتة بتتوزار   191العقتد مهتٌر وفتي كتتال الحتالتين التزوام صتتحيٌح ، فنظتر: المعجتم التتوجيز ص 
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، الحتتاو  الكبيتتر  2/1113، الجتتامع ألحكتتام القتترهن للقرطبتتي  2/553 ابتتدين  الحلبتتي ، حا تتية ابتتن
 .  3/132، ك اف القناع  12/23/22
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

التتتتدخول الحتتتتق فتتتتي فختتتتذ المتعتتتتة متتتتن زوجهتتتتا التتتتذ  طلقهتتتتا ، وهتتتتذا دليتتتتل  لتتتته 
 رو يتها .م 

يقول الطبتر  فتي تفستيره : يقتول ت تعتاله ذكتره ت يتا فيهتا التذين صتدقوا اا 
وُن ع  ورسوله ِْ ََْ  َتَمسَّ ُتُموُن ع ِمْ  َقْب ْْ ىع ََ ْع  ُْ اْلُمْؤِمَناِ  ُث ْحُت َُ يعني : من   َِِذا َن

ُعوووُن ع  قبللأ  ن امللهمع..ن      َمتِّ َِ  يقلل.أ :  وهلل..ن ملله ي للاماعن بلل  مللن 
ورض  .وين مهأ 
(1 )

  

 :لته م ترو ية المتعتة للمطلقتا  منهتافحاديتث كثيتر  تتدل  في السالنة : 
حتته انطلقنتا إلته حتائط يقتال   قال خرجنا مع النبيـ  تتت ما رواه فبو ُفسلياد ت 

ُط حتتتتتتتته انتهينتتتتتتتا إلتتتتتتته حتتتتتتتائطين فجلستتتتتتتنا بينهمتتتتتتتا فقتتتتتتتال النبتتتتتتتي تتتتتتتوا   لتتتتتتته ال ا

  امل .ا .ه .نه ة فلُننزل  في بي  نخل في بيت  فميمتة بنت  وقد فته بالجوني
 حاضتتتتتتنٌة لهتتتتتتا فلمتتتتتتا دختتتتتتل  ليهتتتتتتا  (2)النعمتتتتتتان بتتتتتتن  تتتتتتراحيل ومعهتتتتتتا دايلُتهتتتتتتا 

، ( 3)قالت  : وهتل تلهلتُب الملكتة نفستها للس توقة  .بي نف ك لي   :قال  النبي
قلل    قتال فتتنهوى بيتتده يضتتع يتتده  ليهتتا لتستتكن ، فقالتت  ف تتوذ بتتاا منتتك ، فقتتال

ب  ب  ِ ُستتتها رازقيتتتتين   ثتتتم ختتترم  لينتتا فقتتتال معلللهِ ُوللل تتيد ُفكا  وفلحقهتتتا (4)يتتتا فبتتتا ُفسل
لمتا طلتق زوجتته متعهتا بثتوبين رازقيتتين ، ولتو لتم تكتن   فتالنبيـ   (5)بنهلهتا 

 لتتتته م تتتترو ية المتعتتتتة  ، فتتتتدل فعلتتتته   المتعتتتتة م تتتترو ة لمتتتتا فعلهتتتتا النبتتتتي
 للمطلقا  .

                                                 

 ت دار طيبة  .  2/525، تفسير البغو   291-21/295انظر : تفسير الطبر   -1
 ت دار فبتتتتتتتتتي حيتتتتتتتتتان ط األولتتتتتتتتته 12/25الدايتتتتتتتتة : الظلئتتتتتتتتتر المرضتتتتتتتتتع ت فتتتتتتتتتتح البتتتتتتتتار   -2

 م  .  1222هت /  1112
لك يستوقهم فيستاقون إليته ويصترفهم  لته السوقة : بضم السين يقال للواحد والجمع قيل لهم ذلك ألن الم -5

 .   12/25مراده ت فتح البار  
 الرازقيتتتتتتة : ثيتتتتتتاب متتتتتتن كتتتتتتتان بتتتتتتيل طتتتتتتوال ، وقيتتتتتتل يكتتتتتتون فتتتتتتي داختتتتتتل بياضتتتتتتها زرقتتتتتتة ت فتتتتتتتح  -1

 .    12/23البار  
كتتتاب الطتتالق بتتاب متتن طلتتق وهتتل يواجتته الرجتتل امرفتتته  21-12/12الحتتديث فخرجتته البختتار  بتتالفتح  -3

 م  .  1222هت /  1112ي حيان ط األوله الطالق ت دار فب



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ة الخثعميتتة ثالثًتتا ، فقعتتد  حتتته طلتتق  ائ تت  تتتتت متتا رو  فن الحستتن بتتن  لتته
انقض   دتها ، فبعث إليها بع ر  هالف متعة ، وبقية ما بقه متن صتداقها 

 . (1)فقال  : متاع قليل من حبيب مفارق 
تتتتت متتا روتتته فم كلثتتوم بنتت   تبتتة قالتت  : كتتنني فنظتتر إلتته جاريتتة ستتودا  حممهتتا  

مي حتتتين طلقهتتتا فتتتي متتترل موتتتته ، والعتتترب تستتت  بتتتدالرحمن بتتتن  تتتوف 
 .  (3( )2)المتعة تحميًما 

 حكمة مشروعية المتعة : 
ال  تتك فن متعتتة الطتتالق متتن المستتائل التتتي جتتا  بهتتا الت تتريع اإلستتالمي 
والحكمتتة منهتتتا هتتو التخفيتتتف  تتن المتتترف  لمتتا فصتتتابها متتن األلتتتم والوح تتة بقطتتتع 
وصلة النكا  من جانب الرجل دون فن يكون لها دخل في ذلك وتعويضها  ما 

، فعلتته الرجتتل فن يقتتدم متعتتة لزوجتتته لكتتي يخفتتف  نهتتا  (4)ب ذلتتك فاتهتتا بستتب
م تتقة الفرقتتة ولتتذا ستتمه القتترهن متتا يعطتته لهتتا متتن التتزوم متعتتة ، ممتتا يتتدل  لتته 
فنهتا يجتب فن تحمتتل معنته الراحتة والرضتتا لنفستها ولتن تكتتون الراحتة فتي قيمتهتتا 

   ، الماديتتة بمقتتدار متتا يصتتحبها متتن إنستتانية التتزوم ، ويثبتت  فنتته صتتاحب متترو 
ن كانتتت  ستتتيئة غفتتتر لهتتتا وال  ويكتتتون كريًمتتتا إذا كتتتان لهتتتا  نتتتده  تتتور  ستتتترها ، وا 

 . (5)يذكرها إال بخير 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

وفيًضا فإن في ت ريع المتعة تكريٌم للمترف  وحمايتة متن نظتر  المجتمتع لهتا 
ألن المتتترف  إذا طلقتتت  نظتتتر النتتتاس إليهتتتا نظتتتر  اتهتتتام و تتتك وفنهتتتا متتتا طلقتتت  إال 

فو لريبتة فتي تصترفاتها ، فتإذا متعهتا مطلقهتا متاً تا  لعيب فتي ستلوكها وفخالقهتا
حستتتًنا زالتتت  هتتتذه ال تتتكوك واالتهامتتتا  متتتن حولهتتتا وكانتتت  هتتتذه المتعتتتة بمثابتتتة 
ال تهاد   لتته نزاهتهتتا واال تتتراف بتنن الطتتالق إنمتتا وقتتع متن قبتتل الرجتتل ولستتبب 
ختتارم  نهتتا ولتتيس لعلتتة فيهتتا وقتتد فهتتم الستتلف الصتتالح هتتذا المعنتته لتتذلك كتتانوا 

ون في المتعة بذاًل ستخًيا ال تعرفته فمتة فتي إ تزاز المترف  حتال الرضتا فضتاًل يبذل
 .  (1) ن هذه الحالة التي فيها تقاطع وتدابر 

إذن فتتإن المتترف  تتتتتنثر نفستتًيا ومادًيتتتا واجتما ًيتتا متتتن وقتتوع الطتتتالق ، ألن 
الطالق ي عر الناس فن زوجها ما طلقها إال وقد رابه منها  ي  ، فتقتل الرغبتة 

لزوام منهتتا وتستتلقها األلستتن ويظتتن بهتتا الستتو  وي تتم  بهتتا األ تتدا   فتتإذا متتا بتتا
ن كتان قتد دختل بهتا  طلقها قبتل التدخول فربمتا ال تتتزوم فبتًدا بستبب الطتالق ، وا 
وطلقهتا وهتي صتغير  الستن ، فتإن  تدم الرغبتة فتي التزوام بهتا يكتون ف تتد ، ألن 

عتتيف فتتي كنتتف حيتتا  الطتتالق  تتاد  يعمتتل فتتي الغالتتب  لتته حرمتتان المتترف  متتن ال
، يقول ال يخ / محمد  بده في بيان حكمة م رو ية  (2)زوجية مستمر  سعيد  

يهاًمتتا للنتتاس فن التتزوم متتا طلقهتتا إال  المتعتتة : )إن فتتي هتتذا الطتتالق غضاضتتة وا 
وقد رابه منها  ي  ، فإذا هو متعها متاً ا حستًنا تتزول هتذه الغضاضتة ويكتون 

بنزاهتها واال تراف بنن الطالق كان من قبلته  هذا المتاع الحسن بمنزلة ال هاد 
                                                 

ط األولتتته دار الفكتتتر العربتتتي  119،112انظتتتر : الفرقتتتة بتتتين التتتزوجين لاستتتتاذ/  لتتتي حستتتب اا ص -1
    22، الطالق في ال ريعة اإلسالمية والقانون د/ فحمد الغندور ص 1229ت 1539

ط األولتته  131حتتالل ت نتتور التتدين  نتتتر ص، فبغتتل ال 1223تتت 1593ط األولتته دار المعتتارف بمصتتر 
تتت 1111ط  تتام   215، هثتتار  قتتد التتزوام د/ فحمتتد ستتيد  ثمتتان ص 1232تتت 1522مؤسستتة الرستتالة 

 النا ر لجنة البحوث والتنليف والترجمة والن ر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  .  1291
 لتعستتتتتتفي زيتتتتتتاد صتتتتتتبحي  لتتتتتتي زيتتتتتتاد انظتتتتتتر : متعتتتتتتة الطتتتتتتالق و القتهتتتتتتا بتتتتتتالتعويل  تتتتتتن الطتتتتتتالق ا -2

المركتز العربتي  521دار الينابيع  مان ، فحكام الزوام في ال ريعة اإلسالمية ألبي يحيته محمتد ص 
 م .  1229 مان 



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ف  لعذر يختص به ال من قبلها وال لعلة فيها ، ألن اا تعتاله فمرنتا فن نحتافظ 
 له األ رال بقدر الطاقة فلُجِعلل هذا التمتع كالمرهم لجر  القلب لكي يتسامح 

 .( 1)به الناس
 : أنواع المطلقات من حيث استحقاقهن للمتعة

ف فتتي الكتتالم  لتته حكتتم متعتتة المطلقتتة يجتتدر بنتتا فواًل فن نبتتين قبتتل فن نبتتد
فنواع المطلقا  ألن المتعة تختلف في حكمها حسب نوع المطلقة ، فالمطلقتا  

 وهن : فنواع
 مطلقة مدخول بها ، مفرول لها مهر . -(1)
 مطلقة مدخول بها ، لم يفرل لها مهر . -(2)
 ر .مطلقة غير مدخول بها ، مفرول لها مه -(5)
 مطلقة غير مدخول بها ، وغير مفرول لها مهر . -(1)

قال القرطبي في تفسيره :) المطلقا  فربع : مطلقة مدخول بها مفرول 
لها ..... ومطلقة غير مفرول لهتا وال متدخول بهتا .....ومطلقتة مفترول لهتا 

 ( (2)بها ..... ومطلقة  مدخول بها غير مفرول لها ...  غير مدخول
لفقها  في إ طا  المتعة لجميع فقسام المطلقا  المذكورا  وقد اختلف  ا

  له ما سنبينه في المبحث اتتي إن  ا  اا .

                                                 

م زهتتتر   1232الهيئتتتة المصتتترية للكتتتتاب  – 512-2/511انظتتتر : تفستتتير المنتتتار محمتتتد ر تتتيد رضتتتا  -1
 و زهر  ت دار الفكر العربي  . لإلمام الجليل / محمد فب 922-2/929التفاسير 

 ت دار الريتتتتتتتتتان للتتتتتتتتتتراث ، تفستتتتتتتتتير 2/1113انظتتتتتتتتتر : الجتتتتتتتتتامع ألحكتتتتتتتتتام القتتتتتتتتترهن للقرطبتتتتتتتتتي  -2
 .   2/532المنار 



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

 المبحث الثالث
 حكم المتعة للمطلقات

بدايتتة نقتتول : ال ختتالف بتتين الفقهتتا  فتتي  تتدم وجتتوب المتعتتة لمتتن كتتان 
حة زواجهتتا زواًجتتا فاستتًدا  كتتنن يختتتل  تترط متتن  تتروط االنعقتتاد فو  تتروط الصتت

متثاًل فو بتتاطاًل كمتن تزوجتت  بنحتد محارمهتتا ثتم طلقتت  ، كتذلك ال ختتالف بيتتنهم 
بائهتا اإلستالم  في  دم وجوب المتعة إذا كان  الفرقة من جهة الزوجة كردتهتا وا 
فو لعيتتب فتتي التتزوم فو لرضتتاع فو مخالعتتة ، ألن الزوجتتة التتتي تختتتار الطتتالق 

ة الطالق م رو ة في كل تكون غير نادمة  ليه ، وال خالف بينهم في فن متع
، ولكتتنهم اختلفتتوا فتتي درجتتة هتتذه الم تترو ية ، ( 1)فرقتتة كانتت  بستتبب متتن التتزوم 

كمتتا اختلفتتوا فتتي نتتوع المطلقتتة التتتي تستتتحق متعتتة الطتتالق  لتته متتا ستتنبينه فتتي 
 األسطر التالية .

 : سبب اختالف ال قهاء
 يرجع سبب اختالف الفقها  في هذه المسنلة إله ما يلي :

ف القرينتتة : فقتتد اختلتتف الفقهتتا  فتتي مقتضتته األمتتر التتوارد فتتي إ طتتا  تتتتت اختتتال
المتعتتتتة للمطلقتتتتتا  ، فالتتتتذين قتتتتتالوا بتتتتالوجوب  ملتتتتتوا بمقتضتتتته األمتتتتتر وهتتتتتو 

، والتتذين قتتالوا بالنتتدب صتترفوا األمتتر متتن الوجتتوب إلتته النتتدب لوجتتود بالوجتتو 
 .( 2)قرينة صارفه 

ُعووُن ع ومَ  تتت االختالف في تحديد الضمير فتي قولته تعتاله  اختلتف الفقهتا     تِّ
في هذا الضمير ، هل يعود  له كل المطلقا  ، فم فنه يعود  له بعضهن 

                                                 

دار الكتتاب العربتي ت بيترو  الطبعتة الثانيتة  2/515، بتدائع الصتنائع  5/522انظر :  ر  فتح القتدير  -1
 دار صتتتتتتتتادر  1/99 تتتتتتتتية الخر تتتتتتتتي دار صتتتتتتتتادر ت بيتتتتتتتترو  ، حا 2/129، المدونتتتتتتتتة  1292

دار الستتتالم ت بيتتترو  الطبعتتتة األولتتته  3/229، الوستتتيط للغزالتتتي  5/513بيتتترو  ، مغنتتتي المحتتتتام 
البتن قدامته المقدستي ت المكتتب اإلستالمي بيترو  الطبعتة  5/119، الكافي فتي فقته ابتن حنبتل  1113

 هت. 1112دار الفكرت بيرو   3/139، ك اف القناع  1299الخامسة 
ت مصتتطفه ستتعد الختتن ت  515انظتتر : فثتتر االختتتالف فتتي القوا تتد األصتتولية فتتي اختتتالف الفقهتتا  ص -2

 م . 2111مؤسسة الرسالة ت بيرو  الطبعة الثانية 



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

 ، قتتتتتتال القرطبتتتتتتي فتتتتتتي تفستتتتتتيره ) واختلفتتتتتتوا فتتتتتتي الضتتتتتتمير المتصتتتتتتل بقولتتتتتته

   ُعوُن ع    (1)من المراد به من النسا  (  وَمتِّ

تيتتا  تتتت االختتتالف فتتي تخصتتيص العمتتوم : فتتاالختالف فتتي تخصتتيص  متتوم ا
، ب اختالف الفقها  في هذه المسنلةالتي تتكلم  ن متعة المطلقا  من فسبا

فمن ذهب إله فن اتيا   امة في كل المطلقا  فوجبها لهن جميًعا ، ومن 
قال إن العموم خصص باتيا  األخرى ، فوجب المتعة لقسم دون هخر من 

 المطلقا  . 
ر  تتن بعتتل الصتتحابة  متتن فستتباب اختتتالف الفقهتتا  فيًضتتا تعتتارل اتثتتا

فهنتتاك هثتتار ف طتت  المتعتتة لكتتل المطلقتتا  وهنتتاك هثتتار فختترى ف طتهتتا لتتبعل 
 المطلقا  دون البعل اتخر . 

 :   أقوال العلماء في حكم المتعة للمطلقات
المتعتتة قتتدر متتن المتتال يفرضتته الحتتاكم مناستتًبا لحتتال التتزوم والزوجتتة  نتتد 

الزوجتة و وًنتا  تاجاًل لهتا  لته  الفرقة في حاال  معينة ، و ر   جبًرا لخاطر
مواجهتتة الظتتروف التتتي فاجنتهتتا حتتته يستتتقر فمرهتتا بتتزوام جديتتد فو متتورد رزق 
هختتر ، وهتتذه المعونتتة العاجلتتة تنقتتذ الزوجتتة متتن متت زق حرجتتة   وتخفتتف صتتدمة 
الطتتالق  ليهتتا وال  تتك فن المتعتتة  متتل إنستتاني جليتتل و متتل متتن ف متتال البتتر 

هتتذا الغصتتن التتذ  قطتتع متتن ال تتجر  ، وذلتتك  يمليتته اإلستتالم  لتته التتزوم لر ايتتة
 .( 2)حته يغرس مر  فخرى ويعتمد  له غير فصله األول 

واتفتتق الفقهتتا   لتته م تترو ية متعتتة الطتتالق ، لكتتنهم اختلفتتوا فتتي تحديتتد 
الم تترو ية ، وفتتي الصتتور  التتتي ت تترع فيهتتا تلتتك المتعتتة ، ويمكتتن إرجتتاع  تلتتك

 فقوالهم في ذلك إله ما يلي :

                                                 

 .   2/1119انظر : الجامع ألحكام القرهن  -1
 بتصترف ت لل تيخ /  طيتة صتقر مكتبتة وهبتة ط 2/531انظر : موسو ة األسر  تحت  ر ايتة اإلستالم   -2

 م . 2111هت / 1123(1)



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

: يتتترى بتتتنن المتعتتتة تجتتتب لكتتتل مطلقتتتة قبتتتل التتتدخول وقبتتتل  القالالالول األول
ليتته ذهتتب الحنفيتتة وروايتتة  تتن اإلمتتام متتتالك  تستتمية المهتتر تستتمية صتتحيحة ، وا 

 واإلمتتتتتتام ال افعتتي في القتتديم
 .( 1)والحنابلة في المعتمد من فقوالهم 

: يرى بنن المتعة واجبة لكل مطلقة ، إال المطلقة قبل  القول الثاني
خول وسمي لها مهر فلها نصف المهر وليس لها متعة ، كما تجب في كل الد

  ،( 2)فرقة سببها الزوم كالطالق والرد  واللعان وبهذا قال ابن  مر وابن المسيب
 .( 3)واإلمام مالك في قول وال افعي في الجديد 

: يرى بنن المتعة مستحبة لكل المطلقا  ، وال يجبر  القول الثالث
 .( 4)عها لمطلقته ، إليه ذهب المالكية في المعتمد من فقوالهم الرجل  له دف

: يرى بنن المتعة واجبة لكل المطلقا  سوا  المفرول لها  القول الرابع
 مهر فو التي لم يفرل لها مهر ، وسوا  وطئها فو لم يطئها وكذلك المفتدية

 نه اختاره نفسها ، ويجبره الحاكم  له ذلك ، إليه ذهب اإلمام فحمد في قول  

                                                 

 5/133، البحتر الرائتق  1112دار المعرفتة بيترو   3/92، المبستوط  2/215انظر : بدائع الصنائع  -1
الوستيط   1221دار الفكتر بيترو   12/133، الحتاو  الكبيتر  3/551دار المعرفة بيرو  ، المدونة 

دار إحيتتا   9/222إلنصتتاف ا 9/13دار الفكتتر بيتترو  ، المغنتتي  2/91، المهتتذب  3/229للغزالتتي 
 هت .  1112دار الفكر بيرو   3/133التراث العربي بيرو  ، ك اف القناع 

كتتتاب الطتتالق بتتاب متعتتة الطتتالق ، المكتتتب اإلستتالمي بيتترو  ط  3/29انظتتر : مصتتنف  بتتد التترازق  -2
 كتاب الطالق ت باب من قال لكل مطلقة متعة  .  1/111، ابن فبي  يبه في مصنفه 1115( 2)

، المعونتتة  لتته متتذهب  تتالم المدينتتة للقاضتتي  بتتد  3/552، المدونتتة  1/93انظتتر : حا تتية الخر تتي  -5
، روضتتتة  2/521، نهايتتتة المحتتتتام  5/513دار الفكتتتر بيتتترو  ، مغنتتتي المحتتتتام  22/391الوهتتتاب 
 هت  .  1112( 1دار الكتب العلمية بيرو  ط ) 3/521الطالبين 

دار صتتادر بيترو  ، المعونتتة  لتته متتذهب  تالم المدينتتة للقاضتتي  بتتد  3/552انظتر : المدونتتة الكبتترى  -1
دار الكتتب العلميتة بيترو  ت لبنتان ط  5/511، حا ية الدستوقي  لته ال تر  الكبيتر   2/391الوهاب 

هتتت 1121( 1القتتدس ط ) 5/229م ،  تتر  الزرقتتاني  لتته موطتتن اإلمتتام مالتتك 2115هتتت /1121( 2)
 م  .2115/



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ت ومن السلف : اإلمام  لي والحسن ت  (1)ابن قدامة وابن تيمية والظاهرية 
 .( 2)وسعيد بن جبير والزهر  وقتاد  والضحاك وفبو ثور 

: يرى بنن المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرل لها مهر  ف ار  القول الخامس
 .( 3)صنيفه لهذا الباب إله هذا القول اإلمام البخار  ت رحمه اا ت من خالل ت

يرى بنن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول ، سوا  ففرل لها القول السادس : 
مهتتر فم لتتتم يفتتترل ، فتتإن كتتتان قتتتد فتترل لهتتتا المهتتتر فتتإن متعتهتتتا تكتتتون حينئتتتذ  

  ( 4)نصف المهر المسمه ت إليه ذهب الكرخي والراز  ورواية  ن إبراهيم النخعي
 .( 5)والصنعاني في سبل السالم 

 األدلة :
 فواًل : فدلتتتة القتتتول األول القائتتتل بتتتنن المتعتتتة تجتتتب للمطلقتتتة قبتتتل التتتدخول 
 والتتي لتم يستتما لهتا مهتتٌر وتنتدب فيمتتا  تدا ذلتتك لكتل مطلقتتة ت استتتدل بمتا يتتنتي :

وووُن ع   الكتتتاب : قولتته تعتتاله  ْْ َتَمسَّ َسوواَم َمووا َلوو ُْ النِّ ووُت ْْ ىع ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ  ََل ُجَنوواَح َلَىوو

ُ  ُ  ََوْ  َُ ِتووِ  َقوو ْْ ُ  ُ َوَلَىوو  اْلُم َُ ُعوووُن ع َلَىوو  اْلُموِسووِ  َقوو َت َوَمتِّ ِ َْ وو َِ َتْوِ ُ وووا َلُهوو ع 

ووا َلَىوو  اْلُمْحِسووِنَْ   ْ ت ووا ِبوواْلَمْعُ وِف َح َوِِْ    , ثالالم قالالال سالالبحانه وتعالالالى َمَتالت

ْْ لَ  َ ْ ُت َِ  ُْ وُن ع َوَق ِْ ََْ  َتَمسَّ ُتُموُن ع ِمْ  َقْب ْْ ىع ََ ْْ َ ْ ُت َِ ِنْصُف َما  َِ َت   َْ ِ َِ  ُه ع 
(6 )

  

                                                 

، مجمتتتوع الفتتتتتاوى  5/13، الكتتتتافي فتتتي فقتتته ابتتتتن حنبتتتل  9/512، اإلنصتتتاف  9/12انظتتتر : المغنتتتي  -1
 11/5المحلتته  1223دار الوفتتا  بمصتتر ، الطبعتتة األولتته  52/22ألحمتتد بتتن  بتتد الحلتتيم بتتن تيميتتة 

 دار الفكر  . 
 كتتتتتتتتتاب الطتتتتتتتتالق ت بتتتتتتتتاب متعتتتتتتتتة  3/31فختتتتتتترم الروايتتتتتتتتا   تتتتتتتتنهم  بتتتتتتتتد التتتتتتترازق فتتتتتتتتي مصتتتتتتتتنفه  -2

 كتتتتتتاب الطتتتتتالق ت بتتتتتاب متتتتتن قتتتتتال لكتتتتتل مطلقتتتتتة  1/111مصتتتتنفه الطتتتتالق ، ابتتتتتن فبتتتتتي  تتتتتيبه فتتتتتي 
 .    11/9، المحله  9/12متعة ، وانظر : المغني 

ت كتتاب الطتالق ت بتاب المتعتة للتتي لتم يفترل لهتا ت  3/2112انظتر : الجتامع الصتحيح لإلمتام البختار   -5
 م  . 1293دار ابن كثير بيرو  ، الطبعة الثالثة 

 .    2/223انظر : بدائع الصنائع  -1
ت دار إحيتتا  التتتراث العربتتي بيتترو  ،  5/135انظتر : ستتبل الستتالم  تتر  بلتتوم المترام متتن فدلتتة األحكتتام  -3

 هت . 1532الطبعة الرابعة 
 ( .   253،  252سور  البقر  من اتيتين ) -2



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ِْوَْ     وقال تعتاله وا َلَىو  اْلُمتع ْ ت ِا ِبواْلَمْعُ وِف َح واِ  َمَتوا َْ ىع ََ   َولِْىُم
(1 )

  

هتذه اتيتتا  تبتين فن اا ستتبحانه وتعتاله فوجتتب المتعتة للمطلقتتا  ، ولكنته فتترق 
، فجعتل متن لتم يفترل بين من فرل لها مهر ، وبين من لتم يفترل لهتا مهتر 

 لهتتتتتتا مهتتتتتتر المتعتتتتتتة فتتتتتتي الطتتتتتتالق قبتتتتتتل التتتتتتدخول وجتتتتتتا  ذلتتتتتتك بصتتتتتتيغة األمتتتتتتر
    ُعوُن واألمر للوجتوب فالمطلقتة قبتل التدخول ولتم يستما لهتا مهتٌر تجتب  َوَمتِّ

ولفظ ) حًقا ( يؤكتد ذلتك ألنته لتيس  لها المتعة ، ألن لفظ )  له ( كلمة إيجاب
نا حق  ليه ، ألن الحقيقة تقتضي الثبتو  في فلفاظ اإليجاب كلمة فوكد من قول

ثبا  فالجمع بينهمتا يقتضتي التوكيتد  ومتن فترل لهتا  (  2))و له ( كلمة إلزام وا 
 المهر كالمطلقة قبل الدخول تستحق ما فرل لها وهو نصف المهر .

فاتيتتتة الكريمتتتة فوجبتتت  المتعتتتة لكتتتل مطلقتتتة قبتتتل التتتدخول ، وجتتتا  ذلتتتك 
ُعوُن ع   بصيغة األمر ُ  ُ  َوَمتِّ َُ ثم خص منهتا متن ستمه         َلَى  اْلُموِسِ  َق

لها مهر ، فبقي  المطلقة التي لتم يستم لهتا مهتر  لته ظتاهر اتيتة ، وتعتد هتذه 
اتيتتتا  ناستتتخة تيتتتا  ستتتور  البقتتتر  ، التتتتي فوجبتتت  المتعتتتة لكتتتل مطلقتتتة ، حيتتتث 

  : فتتتتتتي قولتتتتتته تعتتتتتتاله( 4)قتتتتتتال الكاستتتتتتاني  .|(3)جتتتتتتا    امتتتتتتة فتتتتتتي كتتتتتتل مطلقتتتتتتة

    َت َِِ َْ و ووُن ع ََْو َتْوِ ُ ووا َلُهو ع  ْْ َتَمسَّ َساَم َما َل ُْ النِّ ُت ْْ ىع ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ ََل ُجَناَح َلَى

ُعوُن ع   ََْو َتْوِ ُ ووا  مطلق األمر وجوب العمل  والمتراد متن قولته تعتاله َوَمتِّ

 ف  : ولتتم تفرضتتوا فال تتترى فنتته  طتتف  ليتته قولتته تعتتاله    ْْ ىع ََ ُتُموووُن ع َوِِْ  

 ْْ َ ْ ُت َِ ِنْصُف َما  َِ َت   َْ ِ َِ ْْ َلُه ع  َ ْ ُت َِ  ُْ وُن ع َوَق ِْ ََْ  َتَمسَّ ولتو كتان     ِمْ  َقْب
األول بمعنتته متتالم تمستتوهن وقتتد فرضتتوا لهتتن ، فو لتتم يفرضتتوا لمتتا  طتتف  ليتته 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

وَ  َوََل   المفرول وقد تكون فو بمعنته التواو قتال تعتاله ِْ َ بِّ و ُْ اْصوِبْ  لُِح
وْ  َِ َِ  ُت

وُو ت  َُ ا ََْو  ْْ آَِثمت  ِمْنُه
(1 )

 ف  وال كفوًرا . 
 ت فنه كان يقول روى مالك في الموطن  ن نافع  ن  بد اا بن  مرت 

) لكتتل مطلقتتة متعتتة إال التتتي تطلتتق وقتتد فتترل لهتتا صتتداق ولتتم تمتتس فحستتبها 
جا  في  ر  الزرقاني ) مالك  تن نتافع  تن  بتد اا  –نصف ما فرل لها ( 

  مر فنته كتان يقتول : لكتل مطلقتة متعتة ( جبتًرا لمتا نالهتا متن كستر الطتالق  بن
) إال التتتي تطلتتق وقتتد فتترل لهتتا صتتداق ولتتم تمتتس ( هتتي ف  لتتم يطنهتتا زوجهتتا 
)فحستتتبها ( كافيهتتتا )نصتتتف متتتا فتتترل لهتتتا ( ألنتتته لتتتم يحصتتتل لهتتتا كبيتتتر كستتتر 

 .( 2)وبضعها باق 
مطلقتة قبتل المستيس  وقال القرطبي : ذكر تعتاله هتذه اتيتة والتتي بعتدها

وقبتتل الفتترل ومطلقتتة قبتتل المستتيس وبعتتد الفتترل فجعتتل لاولتته المتعتتة وجعتتل 
للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحل العقد ووصم الحتل الحاصتل 

 .( 3)للزوم بالعقد ، وقابل المسيس بالمهر الواجب 
ىع   وقال ابن قدامة في قوله تعتاله ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ ْْ ََل ُجَناَح َلَى َساَم َما َلو ُْ النِّ ُت ْْ

ُعوووووونُ  َت َوَمتِّ ِ َْ ووووو َِ ووووووُن ع ََْو َتْوِ ُ ووووووا َلُهووووو ع  َوِِْ      ثتتتتتم قتتتتتال َتَمسَّ

َت  ِ َْ وو َِ ْْ َلُهوو ع  َ ْ ووُت َِ  ُْ وووُن ع َوَقوو ِْ ََْ  َتَمسَّ ُتُموووُن ع ِمووْ  َقْبوو ْْ ىع ََ   فختتص األولتته
ثباتتته لكتتل متتع تقستتيمه النستتا بالمتعتتة ، والثانيتتة بنصتتف المفتترول   قستتمين ، وا 
 .( 4)كل قسم بحكمه  قسم حكًما فيدل ذلك  له اختصاص

) فالمتعتتة واجبتتة للمطلقتتة التتتي لتتم  –رحمتته اا تعتتاله  –قتتال ابتتن المنتتذر 
 .( 5)يدخل بها ولم يسم لها صداق  له ظاهر اتية ( 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

: استدلوا  له وجوب المتعة قبل الدخول وقبتل الفترل ، بتنن  المعقولت 
ة تجب في هذه الحالة ، ألنهتا بتدل الواجتب وهتو نصتف مهتر المثتل وبتدل المتع

، فضتتف إلتته ذلتتك فن اا ستتبحانه ( 1)الواجتتب واجتتب ، ألنتته يقتتوم مقتتام الواجتتب 
وتعاله ف طه المطلقة بعد الدخول مهرها كاماًل ، وف طه المطلقة قبل الدخول 

ل  قد التزوام ، نصف المهر  وذلك كله لما يلحق المرف  من هثار ناتجة  ن ح
فتتتإن كانتتت  المطلقتتتة قبتتتل التتتدخول ال مهتتتر مستتتمه لهتتتا ، فإنهتتتا تستتتتحق المتعتتتة 

 .( 2)للمعنه ذاته 
 :  مناقشة أدلة هذا القولت 

تتت االستتتتدالل باتيتتتا  القرهنيتتتة يجتتتاب  نتتته : بتتنن هتتتذه اتيتتتا  ذكتتتر  حالتتتة متتتن 
متن حاال  الطالق التتي تستتحق فيهتا المطلقتة المتعتة ، ولتم تنتف  تن غيرهتا 

الحتتتتاال   بمعنتتتته فن اتيتتتتا  لتتتتم تتتتتنص  لتتتته فن هتتتتذه الحالتتتتة هتتتتي الوحيتتتتد  
 المستحقة لمتعة الطالق ، بل إن هناك حال  تستحق بها المرف  المتعة .

تت فما اد ا  النسخ ، فاألصل فن ال يلجن إليته إال فتي حالتة التعتارل متن جميتع 
اد ته  الوجوه ومعروف فن إ متال النصتوص خيتر متن إهمتال بعضتها ، ومتن

النسخ فعليه اإلتيان بالدليل  له د واه ، قال ابن حزم في  تنن اد تا  النستخ 
 : ال يصدق فحد  لته إبطتال حكتم هيتة منزلتة إال بخبتر ثابت   تن رستول اا ت

  تت فكيتف ولتيس فتي اتيتة التتي ذكتتر   تي  يختالف التتي ز تم فنهتا نستتختها
 .( 3)فكلتاهما حق 

كن فن يجتتاب  نتته : بتتنن استتتحقاق المتترف  للمهتتر تتتتت فمتتا االستتتدالل بتتالمعقول فتتيم
نمتتا  لتتيس بستتبب متتا يلحتتق بهتتا متتن هثتتار ستتلبية ناتجتتة  تتن انحتتالل العقتتد ، وا 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

، نتيجة لما استحل الزوم متن فرجهتا تستحق المطلقة بعد الدخول المهر كاماًل 
ويتتنتي بعتتد ذلتتك إيجتتاب المتعتتة لجميتتع المطلقتتا  تعويًضتتا لمتتا قتتد يلحقهتتم متتن 

هتتذا الطتتتالق ستتوا  كتتان الطتتالق قبتتتل التتدخول فو بعتتده ، بتتتل إن هثتتار نتيجتتة ل
 استتتتتتتتتتحقاق المطلقتتتتتتتتتة بعتتتتتتتتتد التتتتتتتتتدخول للمتعتتتتتتتتتة هكتتتتتتتتتد متتتتتتتتتن استتتتتتتتتتحقاق غيتتتتتتتتتر

المتتدخول بهتتا لمتتا لتتذلك متتن هثتتار  لتته المطلقتتة ومتتا يلحقهتتا متتن ضتترر بهتتذا  
  .( 1)الفراق 

 فدلتتتتتة القتتتتتول الثتتتتتاني القائتتتتتل بتتتتتنن المتعتتتتتة تجتتتتتب لكتتتتتل مطلقتتتتتة ،  ثانياالالالالالا :
لقتة قبتتل التدخول وستتمه لهتا مهتتر فلهتا نصتتف المهتر ولتتيس لهتا متعتتة ، إال المط

 استدل بما يلي :
ِْْ َ   قوله تعاله - ْ تا َلَى  اْلُمتع ِا ِباْلَمْعُ وِف َح َْاِ  َمَتا ىع ََ  َولِْىُم

 (2)
  

ووونُ    وقتتال فتتي هيتتة فختترى - ْْ َتَمسَّ َسوواَم َمووا َلوو ُْ النِّ ووُت ْْ ىع ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ   ع ََل ُجَنوواَح َلَىوو

 ُ  ُ َُ ِتِ  َقو ْْ ُ  ُ َوَلَى  اْلُم َُ ُعوُن ع َلَى  اْلُموِسِ  َق َت َوَمتِّ  َْ ِ َِ ََْو َتْوِ ُ وا َلُه ع 
ْ تا َلَى  اْلُمْحِسِنْ َ  ا ِباْلَمْعُ وِف َح  َمَتالت

 (3)
  

تتتتت وجتتتته الداللتتتتة متتتتن اتيتتتتتين : فن اا ستتتتبحانه وتعتتتتاله فوجتتتتب المتعتتتتة لجميتتتتع 
متتنهن واحتتد  دون األختترى ، ثتتم جتتا   اتيتتة الثانيتتة المطلقتتا  ولتتم يخصتتص 

ُتُمووُن ع     من سور  األحتزاب ْْ ىع ََ ْع  ُْ اْلُمْؤِمَناِ  ُث ْحُت َُ َها العِذَْ  آََمُنوا َِِذا َن َّْ ا ََ َْ

ُعووووُن ع  َمتِّ َِ وَنَها  َُّ َ  َتْعَتووو ُع ِه ع ِموووْ  ِلووو ْْ ْْ َلَىووو ووو ُُ َموووا َل َِ ووووُن ع  ِْ ََْ  َتَمسَّ ِموووْ  َقْبووو

ا َجِمووْ ت وَ  ُحوُن ع َسووَ احت مبينتتة المتعتتة لصتتنف معتتين متتن المطلقتتا   (4 ) َسوو ِّ
وهن المطلقا  قبل الدخول ، فبين  فن المتعة تكون لمتن طلقت  قبتل التدخول 

                                                 

بتصتتتترف بحتتتتث من تتتتور فتتتتي مجلتتتتة كليتتتتة  12انظتتتتر : متعتتتتة المطلقتتتتا  د/ حستتتتين تيستتتتير  تتتتموط ص  -1
هتت 1152دولتة اإلمتارا  العربيتة المتحتد  العتدد الحتاد  واألربعتون  –سالمية العربية بدبي الدراسا  اإل

 م  .  2111/ 
 .   211سور  البقر  من اتية  -2
 .   252سور  البقر  من اتية  -5
 .   12سور  األحزاب من اتية  -1



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ولتم يفترل لهتا المهتر ، فمتتا متن طلقت  وقتد فتترل لهتا المهتر فتال تستتتحق إال 
 نصف المهر .

ن فرل له ا المهر لم تجتب لهتا المتعتة يقول ال يراز  في المهذب : ) وا 
ألنه لما فوجب باتيتة لمتن لتم يفترل لهتا دل  لته فنته ال يجتب لمتن فترل لهتا 

 . (1)وألنه حصل لها في مقابلة االبتذال نصف المسمه فقام ذلك مقام المتعة (
 وتوضتتتيح ذلتتتك : فن اتيتتتة القرهنيتتتة بينتتت  حتتتال قستتتمين متتتن فقستتتام المطلقتتتا  :

قبتل التدخول وقبتل فترل المهتر ، وهتذه فوجتب اا  : وهي المطلقة القسم األول
: المطلقتتة قبتتل التتدخول وبعتتد فتترل المهتتر وهتتذه  والقسالالم الثالالانيلهتتا المتعتتة ، 

 فوجب اا لها نصف المهر . 
 يقتتول زكريتتا األنصتتار  ت رحمتته اا ت وهتتو يتتتكلم  تتن متعتتة الطتتالق : 

 ميع المهتر) يجب  ليه لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط ، بنن وجب لها ج
فو كان  مفوضة لم توطن ولتم يفترل لهتا  تي  صتحيح ، متعتة الفتراق فمتا فتي 

ِا ِبوووواْلَمْعُ وفِ   األولتتته فلعمتتتتوم قولتتتته تعتتتتاله وووواِ  َمَتووووا َْ ىع ََ  وخصتتتتوص     َولِْىُم
  ع ُُ ْع َ  ََُمتِّ ْْ َتَعاَل َِ   وألن المهر في مقابلة منفعة بضعها وقد استوفاها التزوم ،

ْْ ِِْ    تعتتتة ، وفمتتتا فتتتي الثانيتتتة فلقولتتته تعتتتالهفتجتتتب لإليحتتتاف م ُُ ْْ ََل ُجَنووواَح َلَىووو

ُعوووُن ع  َت َوَمتِّ ِ َْ وو َِ وووُن ع ََْو َتْوِ ُ وووا َلُهوو ع  ْْ َتَمسَّ َسوواَم َمووا َلوو ُْ النِّ ووُت ْْ ىع ََ   وألن
المفوضة لم يحصل لها  ي  فيجب لها متعة لإليحاف  بخالف من وجب لهتا 

ألنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها  نصف المهر فال متعة لها ،
ْْ   لإليحاف وألن اا تعاله لم يجعل لها سواه بقوله َ ْ ُت َِ ِنْصُف َما  َِ  

(2)
   

 : يمكن اإلجابتة  تن االستتدالل باتيتا  القرهنيتة مناقشة أدلة هذا القول 
كمتتا فجيتتب  تتن غيرهتتا متتن فن اد تتا  التخصتتيص يحتتتام إلتته دليتتل ، ذلتتك فن 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

 يتتا  األختترى جتتا    امتتة واضتتحة فتتي  تتنن إ طتتا  كتتل المطلقتتا  متعتتتهن ات
خرام قسم منها يحتام إله دليل .  وا 

فدلتتة القتتول الثالتتث القائتتل بتتنن المتعتتة مستتتحبة لكتتل المطلقتتا  ،  ثالثاالالا :
وووا َلَىووو   استتتتدل بمتتتا يلتتتي :تتتت قولتتته تعتتتاله  ْ ت ِا ِبووواْلَمْعُ وِف َح ووواِ  َمَتوووا َْ ىع ََ  َولِْىُم

 ِْ   ْ َ اْلُمتع
(1 )

  

ووُن ع ََْو َتْوِ ُ ووا     ت قوله تعتاله ْْ َتَمسَّ َسواَم َموا َلو ُْ النِّ ُت ْْ ىع ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ ََل ُجَناَح َلَى

وووا  ُ  ُ َمَتالت َُ ِتوووِ  َقووو ْْ ُ  ُ َوَلَىووو  اْلُم َُ ُعووووُن ع َلَىووو  اْلُموِسوووِ  َقووو َت َوَمتِّ ِ َْ ووو َِ َلُهووو ع 
ْ تا َلَى  اْلُمْحِسنِ    ْ َ ِباْلَمْعُ وِف َح

(2)
  

وجتتتتته الداللتتتتتة متتتتتن اتيتتتتتتين : فن اتيتتتتتة األولتتتتته جتتتتتا    امتتتتتة فتتتتتي كتتتتتل 
فم ال ، وجتتتا   اتيتتتة الثانيتتتة خاصتتتة فتتتي قستتتم متتتن فقستتتام  المطلقتتتا  دختتتل بهتتتا

المطلقتتا  ، وجتتا   اتيتتتان بصتتيغة األمتتر ، ولكتتن صتترف األمتتر متتن الوجتتوب 
ِْوووْ َ   إلتتته النتتتدب بقولتتته تعتتتاله وووا َلَىووو  اْلُمتع ْ ت وووا َلَىووو     ه تعتتتالهوقولتتت  َح ْ ت َح

ألن اا جعلهتا حًقتا  لته المتقتين والمحستنين ، ومتا كتان متن بتاب   اْلُمْحِسِنْ َ 
اإلجمال واإلحسان فليس بواجب ، وفنها لو كانت  واجبتة لمتا ختص بهتا المتقتين 
 والمحستتتتنين وفن اا قيتتتتد المتعتتتتة بتتتتالمتقي والمحستتتتن ، فتتتتدل  لتتتته فنهتتتتا ليستتتت 

 . (3)ال يختلف فيه المحسن والمتقي دون غيرهمتا  بواجبتتة ، ألن الواجب
جتتا  فتتي المدونتتتة ) قتتال مالتتك إنمتتتا خفتتف  نتتد  فتتتي المتعتتة ولتتم يجبتتتر 

َحقًّالالالا َعَلالالالى  ليهتتتا المطلتتتق فتتتي القضتتتا  فتتتي رفيتتتي ، ألنتتتي فستتتمع اا يقتتتول )  
نأينَ ( و) اْلُمتَّقأينَ  ن ( فلذلك خففت  ولتم يقتل بهتا ، قتال ستحنو  َحقًّا َعَلى اْلُمْحسأ

وقال غيتره : ألن التزوم إذا كتان غيتر متتق وال محستن فلتيس  ليته  تي  ، فلمتا 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

قيل  له المتقين و له المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن الخطاب  اًما لغير 
 .(1)المحسن وال المتقي  لم فنه مخفف(

ويقتتتول الدستتتوقي : ) واألمتتتر المستتتتفاد متتتن ) لتتته( للنتتتدب بقرينتتتة التقييتتتد 
 .( 2)ين ، ألن الواجبا  ال يتقيد بها ( بالمحسنين والمتق

قال ابن جتز  : متعتة المطلقتا  وهتي اإلحستان إلتيهن حتين الطتالق بمتا 
 . (3)يقدر  ليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثر  وهي مستحبة 

بتنن المتعتة لتتو كانت  واجبتة لعتتين فيهتا القتدر الواجتتب دفعتة واحتتد   الالال المعقالالول :
، يقتتتول ابتتتن  بتتتد البتتتر :  (4)ن األمتتتوال الواجبتتتة منهتتتا كمتتتا هتتتو الحتتتال فتتتي  تتتن

المتعتتة لتتتو كانتت  فرًضتتتا فو واجًبتتتا يقضتته بتتته ، لكانتتت  مقتتدر  معلومتتتة كستتتائر 
الفرائل في األموال ، فلما لم تكتن كتذلك خرجت  متن حتد الفترل إلته النتدب 

 . (5)واإلر اد واالختيار وصار  كالصلة والهدية 
هم باتيتتا  القرهنيتتة وقتتولهم إن األمتتر فتتي استتتدالل مناقشالالة أدلالالة هالالذا القالالول : تتتتت

(  َعَلالى اْلُمتَّقأالينَ  )اتيا  القرهنية صرف  ن الوجوب إله الندب بقوله تعتاله 
نأينَ  و)  ( يجاب  نه بعد  فمور منها :  َعَلى اْلُمْحسأ

 تتتتتتتت فن اإليجتتتتتتتاب  لتتتتتتته المتقتتتتتتتين و لتتتتتتته المحستتتتتتتنين ال ينفتتتتتتتي اإليجتتتتتتتاب  لتتتتتتته 
ُت    غيتتتتره ، فقتتتتتد جتتتتا  فتتتتتي قولتتتته تعتتتتتاله وووووَب ِِْوووووِ  ُنووووو ْْ َتووووواُب ََل َ  ُِ  َذلِوووووَ  اْل

ِْووْ َ  فقتتد فخبتتر ستتبحانه وتعتتاله فن القتترهن هتتدى للمتقتتين ، لكنتته لتتم   (6) لِْىُمتع
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ينتتتتف فن يكتتتتون هتتتتدى للنتتتتاس كافتتتتة ، ف  فلتتتتيس موجًبتتتتا ألن ال يكتتتتون هتتتتدى 
 . (1)لغيرهم

ِْووْ َ   تت قولتته تعتاله :  ووا َلَىوو  اْلُمتع ْ ت  متعتة ، ألنتته يجتتبدليتل  لتته وجتتوب ال  َح
وا َلَىو      له كتل مستلم فن يتقتي اا فتال يعصتيه وكتذلك فتي قولته تعتاله ْ ت  َح

فاألصتتل فن يتصتتف كتتل المستتلمين بصتتفة اإلحستتان وال تختتتص  حسوونْ  اْلمُ 
 . (2)هذه الصفة بفئة من المسلمين دون غيرهم 

ْ تا َلَىو    يقول الجصاص  قوله تعتاله ا ِباْلَمْعُ وِف َح     اْلُمْحِسوِنْ َ َمَتالت

  تنكيد إليجابه ، إذ جعلهتا متن  ترط اإلحستان ، و لته كتل فحتد فن يكتون متن
ِْْ َ   وكذلك قوله تعاله ِبإِْحَسا    َتْسِ ْحا  ََوْ  المحسنين ْ تا َلَى  اْلُمتع  َح

(3 )
   

ويقول الطبر  ) فإن اا تعاله ذكره قد فمتر جميتع خلقته بتنن يكونتوا متن 
المتقين وما وجب من حق  له فهل اإلحسان والتقي فهتو  لته  ومن المحسنين

 .  (4)فوجب ولهم فلزم (  غيرهم
تت فما استداللهم بنن اا لم يقدر المتعة بمقدار معتين ممتا يتدل  لته  تدم 
وجوبها فيجاب  نه : بنن اا تعاله فوجب نفقة الزوجة  له زوجها ولم يقتدرها 

 تهتاد ، وبالتتالي فلتيس فتي تترك تحديتد المتعتةبمقدار معين بل ترك تقديرها لالج
وتقتتديرها متتا يتتد و إلتته ستتقوط وجوبهتتا حيتتث إن نفقتتا  الزوجتتا  والبنتتين غيتتر 

 ، كمتتتتا فن فمتتتتر التقتتتتدير خاضتتتتع لظتتتتروف (5)محتتتتدد  وال مقتتتتدر  ولكنهتتتتا واجبتتتتة 
 الزوم المالية وبالتالي ال يصح التقدير .
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

تعتتتتة واجبتتتتة لكتتتتل المطلقتتتتا  ستتتتوا  فدلتتتتة القتتتتول الرابتتتتع القائتتتتل بتتتتنن الم رابعاالالالالا : تتتتتت
المفرول لها مهر فو التي لتم يفترل لهتا مهتر ، ستوا  وطئهتا فو لتم يطئهتا 

 نفسها ، ويجبره الحاكم  له ذلك ، استدل بما يلي : وكذلك المفتدية
ِْووْ َ   تتت قولتته تعتتاله :  ووا َلَىوو  اْلُمتع ْ ت ِا ِبوواْلَمْعُ وِف َح وواِ  َمَتووا َْ ىع ََ    َولِْىُم

(1)
 – 

هذه اتيتة الكريمتة فن المتعتة حتق لكتل مطلقتة  لته مطلقهتا المتقتي ،  ظاهر
ستتوا  فطلقتت  قبتتل التتدخول فم ال ؟ فتترل لهتتا صتتداق فم ال ؟ حيتتث جتتا   
ضتتافة  بلفظتتة المطلقتتا  وهتتي لفظتتة  امتتة لتتم تحتتدد صتتنًفا معيًنتتا متتنهن ، وا 

 .(2)منه في الندب  اإلمتاع للمطلقا  بالم التمليك فظهر في الوجوب
ووُن ع ََْو َتْوِ ُ ووا    تعاله : تت قوله ْْ َتَمسَّ َساَم َما َل ُْ النِّ ُت ْْ ىع ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ ََل ُجَناَح َلَى

ووا  ُ  ُ َمَتالت َُ ِتووِ  َقوو ْْ ُ  ُ َوَلَىوو  اْلُم َُ ُعوووُن ع َلَىوو  اْلُموِسووِ  َقوو َت َوَمتِّ ِ َْ وو َِ َلُهوو ع 

ووا َلَىوو  اْلُمْحِسووِنْ َ  ْ ت   ِبوواْلَمْعُ وِف َح
ذه اتيتتة : فن اا ستتبحانه ، فتتي هتت (3) 

وتعتتتاله فوجتتتب المتعتتتة لصتتتنف متتتن فصتتتناف المطلقتتتا  وهتتتي المطلقتتتة قبتتتل 
الدخول وقبل فرل المهر لها وجا  لفظ التمتيع بصيغة األمر ومعروف فن 
األمتتر يقتضتتي الوجتتوب متتالم توجتتد قرينتتة صتتارفة  تتن الوجتتوب إلتته النتتدب ، 

 وجوب ، وذلك في قوله تعالهلل وفي اتية قرينة تدل  له فن األمر بالتمتيع

    ُووووا َلَىوووو  اْلم ْ ت واألصتتتتل فن يتصتتتتف كتتتتل المستتتتلمين بصتتتتفة   حسوووونْ َح
 اإلحستتتتتان ، وال تختتتتتتص هتتتتتذه الصتتتتتفة بفئتتتتتة متتتتتن المستتتتتلمين دون غيتتتتترهم .

) والظاهر حمل المتعة  لته الوجتوب لوجتوب  –رحمه اا  –يقول الثعالبي 
جهتتة المعنتته متتا يترتتتب  منهتتا صتتيغة األمتتر ، ومنهتتا قولتته حًقتتا ، ومنهتتا متتن

 لتته إمتا هتتا متتن جبتتر القلتتوب وربمتتا فدى تتترك ذلتتك إلتته العتتداو  والبغضتتا  
 . (4)بين المؤمنين (
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

فتتتتي داللتتتتة اتيتتتتتين الستتتتابقتين  لتتتته  –رحمتتتته اا  –ويقتتتتول الجصتتتتاص 
الوجتتتوب : ) فقتتتد حتتتو  هتتتذه اتيتتتا  الداللتتتة  لتتته وجتتتوب المتعتتتة متتتن وجتتتوه : 

ألنتته فمتتر واألمتتر يقتضتتي الوجتتوب حتتته   ُعوووُن ع َوَمتِّ    فحتتدها قولتته تعتتاله :
ووا َلَىوو     تقتتوم الداللتتة  لتته النتتدب  والثتتاني قولتته تعتتاله ْ ت ووا ِبوواْلَمْعُ وِف َح َمَتالت

تنكيتد إليجابته إذ جعلهتا متن  ترط اإلحستان ، و لته كتل فحتد فن    اْلُمْحِسِنْ َ 
وا َلَىو  الْ   يكون من المحستنين ، وكتذلك قولته تعتاله  ْ ت ِْوْ َ َح قتد دل قولته   ُمتع

ا   حًقتتا  لتته الوجتتوب ، وكتتذلك قولتته تعتتاله :  ُحوُن ع َسووَ احت ُعوووُن ع َوَسوو ِّ َمتِّ َِ

واِ    فمتر ، وقولته تعتاله قد دل  له الوجوب متن حيتث هتو   َجِمْ ت  َْ ىع ََ َولِْىُم

ِا ِباْلَمْعُ وفِ   يقتضي الوجوب فيًضا ألنه جعلها    َمَتا
نستتان فهتتو ملكتته ، لتته المطالبتتة بتته كقولتتك هتتذه التتدار لهتتم ، ومتتا كتتان لإل

 .(1)لزيد (
ْْ   وكقوله : ُُ    00000 َتَ  َ  َما ِنْصفُ  َوَل

ا    تتت قوله تعتاله َْ ْن َُّ ََ الو وا َْ َ  اْلَح ُْ ْنوُت ع ُتوِ  ُُ َواِجوَ  ِِْ   ْْ ِبيَّ قُْْ ِأَ َها النع َّْ ا ََ َْ

ُُ ع وَ  ْع َ  ََُمتِّ ْْ َتَعاَل َِ َْنَتَها  ِْ ا َجِموْ ت َو ُُ ع َسوَ احت ْح فتي هتذه اتيتة : فن  –  (2) ََُس ِّ
فن يخير نسا ه بين البقا  معه ، فو مفارقته ، ومن  -  -اا تعاله فمر نبيه 

المتعتتة ، ولتتو لتتم تكتتن المتعتتة واجبتتة لمتتا فمتتر اا  تختتتار الطتتالق تستتتحق حينئتتذ
 م فن نستتتتتا  فن يمتتتتتتع متتتتتن تختتتتتتار الطتتتتتالق متتتتتن نستتتتتا ه ، ومعلتتتتتو  -  -نبيتتتتته 
متتتدخول بهتتتن ومفتتترول لهتتتن ، وفتتتي هتتتذا دليتتتل  لتتته فن المتعتتتة  - -النبتتتي 

 .(3)ليستتتتتتتتتت  مختصتتتتتتتتتتة بغيتتتتتتتتتتر المتتتتتتتتتتدخول بهتتتتتتتتتتا فو غيتتتتتتتتتتر المفتتتتتتتتتترول لهتتتتتتتتتتا 
قتتتل يتتتا محمتتتد  يقتتتول الطبتتتر  فتتتي تفستتتيره : يقتتتول تعتتتاله ذكتتتره لنبيتتته محمتتتد 

إني ألزواجتتك إن كنتتتن تتتردن الحيتتا  التتدنيا وزينتهتتا فتعتتالين فمتتتعكن ، يقتتول : فتت
فمتتتعكن متتا فوجتتب اا  لتته الرجتتال للنستتا  متتن المتعتتة ثتتم فراقتته إيتتاهن بتتالطالق 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

وا ِبواْلَمْعُ وِف    بقولته ُ  ُ َمَتالت َُ ِتوِ  َقو ْْ ُ  ُ َوَلَىو  اْلُم َُ ُعوُن ع َلَىو  اْلُموِسوِ  َقو َوَمتِّ

ْ تا َلَى  اْلُمْحِسِنْ َ    َح
(1 )

  

َهوا العوِذَْ  آَ   تت قوله تعتاله َّْ ا ََ ُتُمووُن ع َْ ْْ ىع ََ ْع  ُْ اْلُمْؤِمَنواِ  ُثو ْحوُت َُ َمُنووا َِِذا َن

 ِْ ُحوُن ع  ِمْ  َقْب ُعووُن ع َوَسو ِّ َمتِّ َِ وَنَها  َُّ َ  َتْعَتو ُع ِه ع ِمْ  ِل ْْ ْْ َلَى ُُ َما َل َِ وُن ع   ََْ  َتَمسَّ
ا   َجِمْ ت  َسَ احت

(2)
  

دخول ستواً  ففترل في هذه اتية فوجب اا تعاله المتعة للمطلقتة قبتل الت
لها مهر فم لم يفرل لها مهر وجا  التمتيع بصيغة  األمتر التذ  يفيتد الوجتوب 
جتتا  فتتي التحريتتر والتنتتوير : وقتتد جعتتل اا التمتتتع جبتتًرا لختتاطر المتترف  المنكستتر 

 . (3)إن المتعة حق للمطلقة سوا  سمي لها صداق فو لم يسم  1111بالطالق 
هذه األدلتة لتيس فيهتا متا يفيتد الوجتوب بتدليل فن : إن  ال مناقشة أدلة هذا القول

 اا تعاله لم يقدرها بمقدار معين ، كما انته ختص ذلتك بتالمتقين والمحستنين
 . (4)دون غيرهم من المسلمين وهذا ال يكون في  نن الواجبا  

فما متن ذهتب إلته وجوبهتا لفئتة معينتة متن المطلقتا  دون غيرهتا ، نقتول 
ستتالم ال تختلتتف بتتاختالف مراتتتب النتتاس فتتي اإليمتتان إن الحقتتوق الماليتتة فتتي اإل

نمتتتتتا يختلتتتتتف بستتتتتبب اإليمتتتتتان والتقتتتتتوى مقتتتتتدار خضتتتتتو هم لامتتتتتر  والتقتتتتتوى ، وا 
 .  (5)واستجابتهم له 

ُ  ُ   فما استداللهم بقوله َُ ِتوِ  َقو ْْ ُ  ُ َوَلَىو  اْلُم َُ ُعوُن ع َلَى  اْلُموِسِ  َق َوَمتِّ

ووا  ووا َلَىوو َمَتالت ْ ت ال حجتتة فيتته ألنهتتا منستتوخة بقولتته     اْلُمْحِسووِنْ َ ِبوواْلَمْعُ وِف َح
َت   تعتتاله : َِِ َْ وو ْْ َلُهوو ع  َ ْ ووُت َِ  ُْ وووُن ع َوَقوو ِْ ََْ  َتَمسَّ ُتُموووُن ع ِمووْ  َقْبوو ْْ ىع ََ  َوِِْ  

ِنْصُف َما  َِ  ْْ َ ْ ُت َِ  
(6)
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

ا : بتنن المتعتة واجبتة للمطلقتة التتي لتم يفترل لهت أدلالة القالول الخالامس القا اللتتت 
 استدل بما يلي : (1)مهر 

ًَل ُجَنالالاَ  َعَلالالْيُكْم إأْن َطلَّْقالالُتُم النَِّسالالاَء َمالالا َلالالْم َتَمسُّالالوُهنَّ َأْو َتْ رأُ الالوا   تت قولتته تعتتاله
الالالا  الالالعأ َقالالالَدُرُت َوَعَلالالالى اْلُمْقتأالالالرأ َقالالالَدُرُت َمَتاعا يَ الالالةا َوَمتُِّعالالالوُهنَّ َعَلالالالى اْلُموسأ َلُهالالالنَّ َفرأ

نأينَ  بأاْلَمْعُروفأ َحقًّا َعَلى ْن َقْبلأ َأْن َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد *  اْلُمْحسأ َوا أْن َطلَّْقُتُموُهنَّ مأ
تأ  ي بأَيالدأ َفَرْ ُتْم َلُهنَّ َفرأيَ ةا َفنأْ الُف َمالا َفَرْ الُتْم إأًلَّ َأْن َيْعُ الوَن َأْو َيْعُ الَو الَّالذأ

ُوا اْلَ ْ الَل َبْيالَنُكْم إأنَّ اللَّالَه بأَمالا ُعْقَدُة النَِّكا أ َوَأْن َتْعُ الوا َأْقالَرُب لألتَّْقالَوَ َوًَل َتْنَسال
ير    َتْعَمُلوَن َب أ

 (2)
   

ِْووْ َ   تتتت قولتته تعتتاله ووا َلَىوو  اْلُمتع ْ ت ِا ِبوواْلَمْعُ وِف َح وواِ  َمَتووا َْ ىع ََ  ، متتراد  (3) َولِْىُم
فوجتتتتب المتعتتتتة   البختتتتار  تتتتتت رحمتتتته اا تتتتتت متتتتن هتتتتذه اتيتتتتا  بيتتتتان بتتتتنن اا

بتتين متتن فتترل لهتتا مهتتر ، وبتتين متتن لتتم يفتترل لهتتا  للمطلقتتا   ولكنتته فتترق
مهتتتتر ، فجعتتتتل متتتتن لتتتتم يفتتتترل لهتتتتا مهتتتتر المتعتتتتة ، ومتتتتن فتتتترل لهتتتتا مهتتتتر 

 كالمطلقة قبل الدخول تستحق ما فرل لها ، وهو نصف المهر .
فنته يمكتن الترد  لته متا استتدل بته البختار  ، بتنن  الالال مناقشة أدلالة هالذا القالول :

 غيتتتتتتر المتتتتتتذكورا  فتتتتتتي اتيتتتتتتة هتتتتتتذه اتيتتتتتتة لتتتتتتم تنتتتتتتف وجتتتتتتود المتعتتتتتتة  تتتتتتن 
 الكريمتتة ، واتيتتة الثانيتتة التتتي ذكرهتتا  امتتة ت تتمل جميتتع فنتتواع المطلقتتا  ، 
وال يوجد دليل  له التخصيص فو النسخ ، حيث ال تعارل بين تلك األدلة 

 حته نلجن إله التخصيص فو إله اد ا  النسخ .
قبتل التدخول ، ستوا  : بتنن المتعتة واجبتة للمطلقتة  أدلة القول السادس القا اللتتت 

 ففرل لها مهر فم لم يفرل استدل بما يلي :
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

الْن َقْباللأ   تتت قوله تعتاله َناتأ ثُمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ مأ يَن َآَمُنوا إأَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤمأ َيا َأيَُّها الَّذأ
دٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َفَمتِّعُ  ْن عأ اَأْن َتَمسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيهأنَّ مأ  وُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسالَراحا

يالا    َجمأ
(1)

   

فوجتتب المتعتتة فتتي الطتتالق قبتتل التتدخول وجتتا    ففتتي هتتذه اتيتتة فن اا
ُعووُن ع   ذلك بصتيغة األمتر َمتِّ َِ    واألمتر للوجتوب ، وهتذه اتيتة تعتبتر ناستخة

 . (2)لآليا  التي جا    امة في كل مطلقة 
تتياد ت  حتتته انطلقنتتا إلتته   خرجنتتا متتع النبتتي تتت قتتال رو   تتن فبتتي ُفسل

ُط حتتته انتهينتتا إلتته حتتائطين فجلستتنا بينهمتتا فقتتال النبتتي   حتتائط يقتتال لتته ال اتتوا

  امل .ا .ه .نه   وقد فته بالجونية فلُننزل  في بي  نخل في بيت  فميمتة بنت
  قتال :  النعمان بن  راحيل ومعهتا دايلُتهتا حاضتنٌة لهتا فلمتا دختل  ليهتا النبتي

 . بي نف لك للي  قالت  : وهتل تلهلتُب الملكتة نفستها للس توقة ، قتال فتنهوى بيتده
ب  بمعلهِ   يضع يده  ليها لتسكن ، فقال  ف وذ بتاا منتك ، فقتال  ِ ثتم  قل  ُول

ُ هه رازقياين . لحقهه بأ.لهه   خرم  لينا فقال  يه  به  َُ ي   ك 
(3)

   

 تمتيعهتتتتتتا متعتتتتتتة فتتتتتتارق زوجتتتتتتته وفمتتتتتتر ب فتتتتتتي هتتتتتتذا الحتتتتتتديث فن النبتتتتتتي 
الطالق ، وكان ذلك قبل دخوله بها ، فدل ذلك  له فن المتعة ال تكون إال في 

لتتم يكتتن قتتد   الطتتالق قبتتل التتدخول والحتتديث يحتمتتل فمتترين فحتتدهما فن النبتتي
فرل لها مهًرا فمتعها ويحتمل فيًضا فنه كان قد فرل لها مهًرا  ومتعهتا كتذلك 

 .  (4)الطالق  متعة
اتيتة الكريمتة التتي استتدل بهتا لتيس فيهتا متا ينفتي  هذا القالول : مناقشة أدلة ال 

وجتتتوب المتعتتتة  تتتن غيتتتر هتتتذا القستتتم متتتن المطلقتتتا  ، إنمتتتا فتتتي اتيتتتة بيتتتان 
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

لوجتتوب المتعتتة للمطلقتتا  قبتتل التتدخول حتتته ال يظتتن األزوام فن تلتتك المتترف  
 التي لم يجرب معها الحيا  الزوجية ال تستحق  يًئا فتضيع حقوقها .

ا اد تتا  النستتخ فهتتي د تتوى بتتال دليتتل ي تتهد لهتتا ، يقتتول ابتتن حتتزم فتتي  تتنن تتتتت فمتت
النسخ في هذه اتية ) ال يصتدق فحتد  لته إبطتال حكتم هيتة منزلتة إال بخبتر 

فكيتتف ولتتيس فتتي اتيتتة التتتي ذكتتر   تتي  يختتالف    تتن رستتول اا ثابتت 
   (1)التي ز م فنها نسختها  فكلتاهما حق 

فلتتيس فيتته دليتتل  لتته  تتدم وجتتوب المتعتتة لغيتتر   تتتتت فمتتا االستتتدالل بفعتتل النبتتي
نمتتا فكثتتر متتا يقتتال  تتن الحتتديث فنتته بتتين وجتتود حالتتة متتن  المتتدخول بهتتا ، وا 
حاال  الطالق التي تستحق فيها المطلقة المتعة ، وهتي حالتة متا إذا طلقت  

 . (2)قبل الدخول وليس فيها نفي فن غير تلك الحالة ال يجب فيها المتعة 
 متعة الطالق في المذاهب ال قهية :الخال ة في حكم 

 تنقستتتتتتم المتعتتتتتتة إلتتتتتته قستتتتتتمين : واجبتتتتتتة ، ومستتتتتتتحبة .مالالالالالالذهب الحن يالالالالالالة : تتتتتتت 
تكتون فتي كتل فرقتة قبتل التدخول فو الخلتو  الصتحيحة إذا فالمتعة الواجبالة : 

 لم يكن لها مهر مسمه تستمية صتحيحة ، والتدليل  لته وجوبهتا قولته تعتاله

  ََ   ِِْ ْْ ُُ ْْ ووووُن ع ََْو َتْوِ ُ ووووا َلُهووو ع ََل ُجَنووواَح َلَىووو ْْ َتَمسَّ َسووواَم َموووا َلووو ُْ النِّ وووُت ْْ  ىع

َت   َْ ِ َِ  (3)  وألنها وجب   تن نصتف المهتر وهتو واجتب فتنختذ حكمته ألن
 بدل الواجب واجب .
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

فهتتي لكتتل مطلقتتة بعتتد التتدخول ستتوا  ُستتمِّيل لهتتا أمالالا المتعالالة المسالالتحبة : 
هتتا مهتتر مستتمه  لتته الصتتحيح قتتال مهتتٌر فو ال وللمطلقتتة قبتتل التتدخول إذا كتتان ل

ِْْ َ    تعاله : ْ تا َلَى  اْلُمتع ِا ِباْلَمْعُ وِف َح َْاِ  َمَتا ىع ََ  .  (1()2) َولِْىُم
وفصحابه فن المتعة منتدوٌب إليهتا فتي  قال اإلمام مالكمذهب المالكية : 

ن دختتل بهتتا إال فتتي التتتي لتتم يتتدخل بهتتا وقتتد فتترل لهتتا فحستتبها متتا  كتل مطلقتتة وا 
ووا َلَىوو  اْلُمْحِسووِنْ َ   هتتا وال متعتتة لهتتا بتتدليل قولتته تعتتالهفتترل ل ْ ت َلَىوو     . َح

 َ ِْْ  إذ لو كان  واجبة ألطلقها  له الخلق فجمعين .  اْلُمتع
 فتتي حتتين يتتذهب اإلمتتام القرطبتتي وهتتو متتن المالكيتتة إلتته وجوبهتتا فيقتتول : 

ن تزوجتت  ، لتته  ) متتن جهتتل المتعتتة حتتته مضتت  ف تتوام فليتتدفع ذلتتك إليهتتا وا  وا 
ثتتم يقتتول ) إنتته حتتق ثبتت   ليتته وينتقتتل إلتته ورثتهتتا كستتائر  ورثتهتتا إن ماتتت  ( 

 . (3)الحقوق ، وهذا ي عر بوجوبها في المذهب ( 
ذهب اإلمام ال افعي إلته فن المتعتة واجبتة لكتل مطلقتة إذا مذهب الشافعية : تتت 

 قبتتلكتتان الفتتراق بستتبب متتن قبتتل الرجتتل ، إال التتتي ُستتمِّيل لهتتا مهتتٌر وطلقتت   
 . (4)الدخول ، ألنها في هذه الحالة تنخذ نصف المهر 

فتتتي المتتتذهب رفيتتتان : األول : تثبتتت  المتعتتتة للمطلقتتتة قبتتتل مالالالذهب الحنابلالالالة :  تتتتتت
 . (5)الفرل والدخول ، والرف  الثاني : فن المتعة تجب لكل مطلقة 

 إذا طلقتتت  المفوضتتتة قبتتتل التتتدخول فلتتتيس لهتتتا إال المتعتتتة الالالالرأي األول : 
اإلمام فحمد ، والتفتويل  نتدهم هتو : فن تتنذن المترف  الجتائز  األمتر  نص  ليه
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 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

لوليهتتا فتتي تزويجهتتا بغيتتر مهتتر فو بتفتتويل قتتدره فو يزوجهتتا فبوهتتا كتتذلك ، فنمتتا  
 إن زوجها غير فبيها ولم يذكر مهًرا بغير إذنها في ذلك فإنه يجب مهر المثل .

 مثلهتتا ألنتته و تتن اإلمتتام فحمتتد روايتتة فختترى فن الواجتتب لهتتا نصتتف مهتتر
نكتتتا  صتتتحيح يوجتتتب مهتتتر المثتتتل بعتتتد التتتدخول فيوجتتتب نصتتتفه بتتتالطالق قبتتتل 

 . (1)كما لو سمي محرًما  الدخول
رو   تتن اإلمتتام فحمتتد لكتتل مطلقتتة متعتتة ، لظتتاهر قولتته الالالرأي الثالالاني : 

ِْْ َ   تعاله : ْ تا َلَى  اْلُمتع ِا ِباْلَمْعُ وِف َح َْاِ  َمَتا ىع ََ   َولِْىُم
(2)

   

قتتال ابتتن حتتزم : ) المتعتتة فتترل  لتته كتتل مطلتتق واحتتد  ذهب الظاهريالالة : مالال  تتتت
فنكثر فو اثنتين فو ثالثًا فو هخر ثالث وطئها فو لم يطئها فرل لها صداق 
فو لم يفرل لها  يًئا فن يمتعها ، وكذلك المفتدية فيًضا ويجبره الحاكم  له 

 ق ذلتتتتك فحتتتتب فم كتتتتره وال متعتتتتة  لتتتته متتتتن انفستتتتخ نكاحتتتته منهتتتتا بغيتتتتر طتتتتال
وال يسقط التمتع  ن المطلق مراجعته إياها في العد  وال موته وال موتهتا لهتا 
فو لورثتهتتتا متتتن رفس مالتتته يضتتترب بهتتتا متتتع الغرمتتتا  إن تعاستتتر فتتتي المتعتتتة 
 قضتتتتتتتتي  لتتتتتتتته الموستتتتتتتتر لهتتتتتتتتا ستتتتتتتتوا  كتتتتتتتتان  ظتتتتتتتتيم اليستتتتتتتتار فو ذا فضتتتتتتتتلة

ويقضتته  لتته المقتتل ولتتو بمتتد فو بتتدرهم  1111111 تتن قوتتته وقتتو  فهلتته 
ِا   طاقتتتتتته ، برهتتتتتان ذلتتتتتك قولتتتتته تعتتتتتاله : لتتتتته حستتتتتب  ووووواِ  َمَتوووووا َْ ىع ََ َولِْىُم

ْ تا ِْْ َ  ِباْلَمْعُ وِف َح ُعوُن ع َلَىو  اْلُموِسوِ   ، .ق.ل  اعهلى :   َلَى  اْلُمتع َوَمتِّ
وا َلَىو  اْلُمْحِسوِنْ َ  ْ ت وا ِبواْلَمْعُ وِف َح ُ  ُ َمَتالت َُ ِتِ  َق ْْ ُ  ُ َوَلَى  اْلُم َُ  فعل    َق

 . (3)وفوجبه حًقا لها  له كل متق يخاف اا تعاله  يخصمهلقة .ل  كأ 
بعتتد  تترل فقتتوال الفقهتتا  فتتي حكتتم المتعتتة للمطلقتتا  ، القالالول الالالراجح : 

وبعتتد ذكتتر األدلتتة ومناق تتة متتا يمكتتن مناق تتته ، يتبتتين لتتي فن القتتول التتراجح هتتو 
لتتتتي لتتتم القائتتتل : بتتتنن المتعتتتة واجبتتتة لكتتتل المطلقتتتا  ستتتوا  ففتتترل لهتتتا مهتتتر فم ا
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يفتتترل لهتتتا مهتتتر وستتتوا  فدختتتل بهتتتا فو لتتتم يتتتدخل بهتتتا متتتالم تكتتتن هتتتي المتستتتببة 
بالفراق وهو قول جما تة متن الصتحابة والتتابعين كعلتي بتن فبتي طالتب والحستن 
اك وفبتي ثتور ت رحمهتم اا تعتاله ت ولكتن  حل وسعيد بن جبير والزهر  وقتاد  والضا

ا مهتتر تكتتون متعتهتتا نصتتف متتع مرا تتا  فن المطلقتتة قبتتل التتدخول التتتي فتترل لهتت
المهتتر وال تستتتحق  تتيًئا غيتتره ، وذلتتك لقتتو  متتا استتتدل بتته وستتالمة بعضتتها متتن 

ِْْ َ  المناق ا  ، ولقوله تعاله :  ْ تا َلَى  اْلُمتع ِا ِباْلَمْعُ وِف َح َْاِ  َمَتا ىع ََ   َولِْىُم

 فاتيتتتتتتتتتة الكريمتتتتتتتتتة ف طتتتتتتتتت  الحتتتتتتتتتق لجميتتتتتتتتتع المطلقتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتال استتتتتتتتتتثنا  فتتتتتتتتتي
 جتا   مؤكتد  وجتوب هتذه المتعتة  لته األزوام بجعلهتا حًقتا  لته المتعتة ، وقتد

المتقين ، وال يكتون هتذا األمتر إال فتي الواجبتا  ، فتالحق واجتب األدا  ، و لته 
 كل المسلمين فن يكونوا متقين لربهم ممتثلين ألوامره .

وألن المتعة إنما  ر   تطييًبتا لختاطر المترف   لته متا فصتابها متن فتراق 
زوجها ومعونة لها تواجه بها الحيا  المستقبلية حته تتزوم فو تجد مصتدًرا هختر 
للتتترزق ، وحتتتته ال تكتتتون  التتتة  لتتته غيرهتتتا ، فكمتتتا فن المستتتلمين  امتتتة يجتتتب 

س فتي فن يستهم فتي  ليهم مسا د  المطلقتة مادًيتا فتإن التزوم المطلتق فولته النتا
ذلك بنكبر قدر ممكن ، ويجب األخذ باال تبار فن الطالق غالًبا ما يقع بستبب 
م اكل تحدث بين الزوجين ينتج  نها م احنا  وبغضا  بين التزوجين فلتو لتم 
يوجبها وقلنا فن المتعة مستحبة فلتن تجتد فحتًدا يريتد دفتع المتعتة ، كمتا فن اتيتة 

ِبوووووووووووويَّ    واضتتتتتتتتتتتتحة وصتتتتتتتتتتتتريحة فتتتتتتتتتتتتي نستتتتتتتتتتتتا  النبتتتتتتتتتتتتي َهووووووووووووا النع َّْ ووووووووووووا ََ َْ 

ُُ ع  ْع َ  ََُمووووتِّ ْْ َتَعوووواَل َِ َْنَتَهووووا  ِْ ا َو َْ ْن َُّ ََ الوووو ووووا َْ َ  اْلَح ُْ ْنووووُت ع ُتووووِ  ُُ َواِجووووَ  ِِْ   ْْ
 قُووووْْ ِأَ

ا َجِمْ ت  ُُ ع َسَ احت ْح   َوََُس ِّ
(1)

   

فن يخير زوجاته بين البقا  معه وبتين   لنبيه  وهذا الخطاب من اا
ن تختتتار المفارقتتة فإنهتتا تستتتحق حينئتتذ المتعتتة ، ومعلتتوم فن نستتا  مفارقتتته ، ومتت

متتدخول بهتتن مفتترول لهتتن المهتتر ، ممتتا يتتدل  لتته فن المتعتتة ليستت    النبتتي
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هو  لنبيه   مختصة بصنف معين من المطلقا  دون اتخر ، وخطاب اا
  خطاب لامة .

لين لمبتدل فما قول الحنفية إن في الجمع بين المهر والمتعة جمع بتين بتد
وهذا ممتنع ، فهو غير صحيح ، ألن المطلقة استتحق  المهتر فو نصتفه  واحد 

بالعقد والتسمية واستحق  المتعة بتالطالق ، كمتا وفنته ال يمتنتع فن يكتون لمبتدل 
فكثتر، فقتد ي تترك جما تة فتي قتتل واحتد فيقتلتون بته ،فكتان  تد   واحد بتدالن فو

كمتتتا اد تتته المالكيتتتة فن الخطتتتاب فبتتتدال فتتتي مبتتتدل واحتتتد . وكتتتذلك لتتتيس األمتتتر 
 للمتقين فخرم األمر من الوجوب إله االستحباب ، بل هو مؤكد للوجوب .

ِا ِبوواْلَمْعُ وِف   جتتا  فتتي فضتتوا  البيتتان : قولتته تعتتاله : وواِ  َمَتووا َْ ىع ََ َولِْىُم

 َ ِْْ ْ تا َلَى  اْلُمتع ظتاهر هتذه اتيتة الكريمتة فن المتعتة حتق لكتل مطلقتة  لته   َح
 المتقتتتتتتي ، ستتتتتتوا  فطلقتتتتتت  قبتتتتتتل التتتتتتدخول فم ال ؟ فتتتتتترل لهتتتتتتا صتتتتتتداق  امطلقهتتتتتت
 . (1)فم ال ؟ 

 .(2): فعله هذا تكون المتعة م ترو ة لكتل مطلقتةوجا  في تفسير المنار
ِْوْ َ   وقال ابن  طية في تفستيره : وا َلَىو  اْلُمتع ْ ت ِا ِباْلَمْعُ وِف َح َْاِ  َمَتا ىع ََ  َولِْىُم

 ل مطلقتة ، دختل بهتا فو لتم يتدخل فترل لهتا فو لتم قال فبتو ثتور : والمتعتة لكت
ِا  إذن قولتتته تعتتتاله: ( 3)يفتتترل بهتتتذه اتيتتتة  ووواِ  َمَتوووا َْ ىع ََ مفتتتاده  00000َولِْىُم

 وجوب المتاع بالمعروف حًقا  له المتقين .
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 المبحث الرابع 
 مقدار المتعة

لتتم يتترد نتتص فتتي تقتتدير المتعتتة ، لتتذلك فقتتد اجتهتتد الفقهتتا  فتتي تقتتديرها ، 
 ا   له ذلك اختلفوا في هذا المقدار وذلك  له النحو التالي :وبن
: ذهب الحنفيتة إلته فن فقتل متا يصتلح فن يكتون متعتة  القول األول : الحن يةتت 

للمرف  هتو قمتيص يستتر بتدنها كلته وخمتار تغطتي بته المترف  رفستها ، وملحفتة 
ال  فتتال ولتتيس هنتتاك حتتد ألكثرهمتتا إذا ف طتته التتزوم ذلتتك باختيتتاره ورضتتاه وا 

يجب ما يزيد  ن نصف مهر المثل ، ألن المتعتة فتي الطتالق قبتل التدخول 
إذا لتتم تكتتن هنتتاك تستتمية صتتحيحة للمهتتر تعتتد بتتداًل  تتن  نصتتف مهتتر المثتتل 
فتتال يجتتوز فن تزيتتد  ليتته ، ويمكتتن إ طتتا  المتترف  قيمتتة المتعتتة نقتتوًدا وتجبتتر 

نهتتا فقتتل المترف   لتته القبتتول وحينئتذ يجتتب فال تقتتل النقتود  تتن خمستتة دراهتم أل
 نصف الواجب  رً ا في المهر ، والمتعة قائمة مقام النصف .

فالحنفيتتة قتتدروا المنفعتتة بتتالمعروف  لتته حستتب زمتتانهم فقتتالوا فتتي المتعتتة 
الواجبتتة : هتتي درع وخمتتار وملحفتتة ، وحتتدها األ لتته فال تزيتتد  تتن نصتتف مهتتر 

مهتر ،  المثل وحدها األدنه فال تقل  ن خمسة دراهم ، ألنها قائمة مقام نصف
ومهر لم يسم لها مهتر هتو مهتر المثتل فتال تزيتد  تن نصتفه وفقتل المهتر  نتدهم 
  ر  دراهم فال تقل  ندهم  ن نصفه ، وللمطلق فن يزيد  له نفسه ما  ا  ، 
فالمتعتتة  بتتار   تتن ثالثتتة فثتتواب ودرع ) وهتتو متتا تلبستته المتترف  فتتوق القمتتيص  ( 

ة ) وهتو متا تلتحتف بته المترف  وخمار ) وهتو متا تغطتي بته المترف  رفستها ( وملحفت
 . (1)من رفسها إله قدمها ( 

يرى المالكية فنه ليس للمتعة حد معروف في قليلها القول الثاني : المالكية : تت 
وال كثيرها فيمتع كل بقدره فيجوز اإلمتاع بخادم فو بكسو  فو بنفقة إله غير 
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فرى فن يقضه  ذلك مما يدخل في االستطا ة ، قال اإلمام مالك فيها : وال
نما هي  ي  إن استطاع به فداه ، فإن فبه لم  بها وهي من الحق  ليه ، وا 

 .( 1)يجبر  له ذلك ، وهذا بنا   له فصله في  دم اإللزام والقضا  بها 
يقول القرطبي : قال مالتك لتيس للمتعتة  نتدنا حتد معتروف فتي قليلهتا وال 

تضه القرهن فإن اا سبحانه كثيرها ...... وكذلك يقول مالك بن فنس : وهو مق
نما قتال : ِتوِ     وتعاله لم يقدرها ولم يحددها وا  ْْ ُ  ُ َوَلَىو  اْلُم َُ َلَى  اْلُموِسوِ  َقو

 ُ  ُ َُ  .( 2)وهذا دليل  له رفل التحديد ، واا بحقائق األمور  ليم   َق
يتترى ال تتافعية فن المتعتتة المستتتحبة ال تقتتل  تتن  القالالول الثالالالث : الشالالافعية :تتت 

ثالثتتتين درهًمتتتا فو متتتا هتتتو قيمتتتته ذلتتتك ، وهتتتذا فدنتتته المستتتتحب وف تتتاله ختتتادم 
وفوستتطه ثتتوب ، كمتتا ويستتن فن ال تبلتتا نصتتف مهتتر المثتتل ، فتتإن بلغتتته فو 

 جاوزته جاز ذلك ، فما إذا كان  المتعة واجبة ففيها وجهان  ندهم : 
بننهتتا تصتتح بمتتا يصتتدق  ليتته استتم المتتال ، وهتتذا وجتته مرجتتو  األول :  
ا ستتتبحانه وتعتتتاله جعلهتتتا  لتتته الموستتتر بقتتتدر طاقتتتته فتتتال يقبتتتل منتتته متتتا ألن ا

ووا ِبوواْلَمْعُ وفِ   يصتتدق  ليتته استتم المتتال ، كمتتا فنتته ستتبحانه وتعتتاله قتتال   َمَتالت

 وليس من المعروف فن يعطي الغني امرفته ما يصدق  ليه اسم المال .
فتتإن وهتتو المتتذهب : فن تقتتدير المتعتتة  لتته حستتب التراضتتي ، الثالالاني : 

ن تناز ا قتدرها  تراضيا  له  ي  فذاك حته ولو كان فكثر من مهر المثل ، وا 
القاضي بحسب اجتهاده ف  فن تقدير المتعتة راجتع إلته اجتهتاد القاضتي ، ألنته 

 .(3)فمر لم يرد ال رع بتقديره فيرجع فيه إله القاضي كسائر األمور االجتهادية 
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 ابلة روايتان في تقدير المتعة : ند الحن القول الرابع : للحنابلة : تت 
إن ف له المتعة إن كان الزوم موسًرا خادم وفقلها كستو   الرواية األولى :

قتتتال : ف لتتته   متتتن إزار وخمتتتار وثتتتوب تصتتتلي فيتتته ، وذلتتتك ألن ابتتتن  بتتتاس
المتعة خادم ثم دون ذلك الكسو  كالنفقتة وقتدر  بكستو  تجتوز الصتال  فيهتا ألن 

رع تقدر بذلك كالكسو  في الكفار  ، ولتيس معنته هتذا الكسو  الواجبة بمطلق ال 
فنه ال يجوز للزوم فن يمتتع متن فارقهتا بتنكثر متن الختادم فو ال يجتوز للمترف  فن 
تقبتتل فقتتل متتن الكستتو  بتتل إذا ستتمح  نفتتس التتزوم بتتنكثر متتن الختتادم ورضتتتي  
المرف  بنقل من الكسو  جاز ذلك ألن الحق لهما ال يخرم منهما ، وهو ما يجوز 

 بذله فجاز ما اتفق كالصداق . 
 إن تقتتدير المتعتتة يرجتتع إلتته اجتهتتاد القاضتتي ألنتته فمتتر الروايالالة الثانيالالة :

 لتتتم يتتترد ال تتترع بتقتتتديره وهتتتو متتتا يحتتتتام إلتتته االجتهتتتاد فيجتتتب الرجتتتوع فيتتته إلتتته
 .(1)الحاكم كسائر المجتهدا  
فتتتي الحقيقتتتة فن متتتا ذكتتتره الفقهتتتا  فتتتي مقتتتدار المتعتتتة ، القالالالول الالالالراجح : 

بزمنتتاهم ، فمتا فتتي الوقت  الحاضتتر فلنتا فن نحتتدد ذلتك بحستتب المعيتتار  ص يختت
الذ  ذكره اا تعتاله كتل بحستب قدرتته ، ومتا يتعتارف  ليته النتاس فتي فزمتانهم 
المختلفتتة ، وهتتذا متتن دقتتة الت تتريع اإلستتالمي فتتي هتتذه المستتنلة وفتتي غيرهتتا ألن 

 لكل زمان ومكان . الت ريع اإلسالمي صالح
متعة ال حتد لهتا ، ألن ذلتك يوافتق القترهن الكتريم ، كمتا فن وبالتالي فإن ال

حيتث ال يجتوز تتنخير البيتان  تن  المتعة لو كان لها حد معين لبينه الرستول 
وق  الحاجة ، هذا إذا كان فرل المتعة باختيتار الطترفين ودون نتزاع بينهمتا ، 

ب ف  إذا تراضتتتيا  لتتته مقتتتدار معتتتين فبهتتتا ونعمتتت  ، فمتتتا إذا حصتتتل نتتتزاع بستتتب
تعنتت  فحتتد الطتترفين ، كمتتا لتتو فراد التتزوم فن ال يعطيهتتا إال فقتتل المتعتتة متتع فنتته 
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الموستر ، فهنتا وجتب تتدخل القاضتي  موسر ، فو كان معسًرا وكان  تريتد متعتة
 للفصل في تقدير هذه المتعة .

ْ تا َلَى  اْلُمْحِسِنْ َ   قال تعاله ا ِباْلَمْعُ وِف َح فنما المعروف فهو   َمَتالت
تعتتتارف  ليتتته النتتتاس بيتتتنهم ويليتتتق بهتتتم بحستتتب اختتتتالف فصتتتنافهم وفحتتتوال متتتا ي

ووا َلَىوو  اْلُمْحِسووِنْ َ   معاي تتهم و تترفهم فمتتا كونتته ْ ت فمعنتتاه فنهتتا واجبتتة حاقتتة   َح
 لتته فنهتتا إحستتان فتتي التعامتتل ال  قوبتتة ، فتتإن الحكمتتة فيهتتا كمتتا قتتالوا : جبتتر 

حسنين في طا ته فعلتيكم إيحاف الطالق : كنن المعنه إن كنتم مؤمنين باا م
 .( 1)فن تجعلوا هذا المتاع الئًقا مؤدًيا إله الغرل منه 

يقول ال نقيطي ت رحمه اا ت والتحقيق فن قدر المتعة ال تحديد فيته  ترً ا 
وووا    لقولتتته تعتتتاله ُ  ُ َمَتالت َُ ِتوووِ  َقووو ْْ ُ  ُ َوَلَىووو  اْلُم َُ ُعووووُن ع َلَىووو  اْلُموِسوووِ  َقووو َوَمتِّ

ن اختلفتتتوا   (2) ِبووواْلَمْعُ وفِ  ، فتتتإن توافقتتتا  لتتته قتتتدر معتتتين فتتتاألمر واضتتتح ، وا 
  فالحتتتتاكم يجتهتتتتد فتتتتي تحقيتتتتق المنتتتتاط ، فيعتتتتين القتتتتدر  لتتتته ضتتتتو  قولتتتته تعتتتتاله

 ِا ِباْلَمْعُ وف ُ  ُ َمَتالت َُ ِتِ  َق ْْ ُ  ُ َوَلَى  اْلُم َُ ُعوُن ع َلَى  اْلُموِسِ  َق   َوَمتِّ
(3)

 

اكم  تريطة فال تزيتد فتي حتدها األ لته إذن : تقدير المتعة يرجع إلته الحت
المثل ، ألن الحق الواجب لها بعقد الزوام هو مهر المثل وفتي حالتة   له مهر

 دم تسمية المهر فو حالة التسمية الفاسد  فو االختالف في مقدار المهر ، فال 
بالعقد ، ولم نقدرها بالمهر المسمه ألنه قتد يفترل كثيتًرا  تزيد المتعة  ما وجب

والمباها  ، وقد يكون قلياًل تيسيًرا  له الزوم ، كمتا فن النقتود المتذكور   ال للمغا
فتتتي العقتتتد تختلتتتف قيمتهتتتا متتتن زمتتتن تختتتر فتتتال يحقتتتق العتتتدل المطلتتتوب ، فكتتتان 
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األوله جعل األمر إله القاضتي لينظتر فتي مقتدار مهتر المثتل فتي الزمتان التذ  
 .(1)حدث فيه الطالق ، فيقدر المتعة به 

 له في تقدير المتعة ؟ من يراعي حا
تباين  هرا  الفقها  فيمن يرا ي حاله في تقتدير المتعتة ، وذلتك ألن اا  

 سبحانه وتعاله
ُ  ُ  قلللللهأ   َُ ِتوووووِ  َقووووو ْْ ُ  ُ َوَلَىووووو  اْلُم َُ ُعووووووُن ع َلَىووووو  اْلُموِسوووووِ  َقووووو  َوَمتِّ

ووووا ِبوووواْلَمْعُ وفِ   ولتتتتذلك اختلفتتتتوا فتتتتيمن يرا تتتتي حالتتتته فتتتتي تقتتتتدير المتعتتتتة  َمَتالت
   هل المعتبر حال الزوم فم حال الزوجة ؟ وذلك  له النحو التالي :ف

يتترى فن المعتبتتتر فتتي تقتتدير المتعتتة هتتتو حتتال التتزوم متتتن  القالالول األول :
يسار وا  سار دون النظر إله حال الزوجة ، إليه ذهب فبو يوستف متن الحنفيتة 

لتتة والمالكيتتة فتتي الم تتهور متتن المتتذهب وقتتول  نتتد ال تتافعية وهتتو متتذهب الحناب
ُ  ُ َوَلَىو    ، مستتدلين بقولته تعتاله (2)والظاهرية  َُ ُعووُن ع َلَىو  اْلُموِسوِ  َقو َوَمتِّ

ووا ِبوواْلَمْعُ وفِ  ُ  ُ َمَتالت َُ ِتووِ  َقوو ْْ فالخطتتاب فتتي اتيتتة موجتته لتتازوام فن تكتتون   اْلُم
المتعتتة حستتب حتتالهم يستتًرا و ستتًرا ، وال ينظتتر إلتته حتتال الزوجتتة ، ألن الخطتتاب 

ه لازوام ، وحال الناس يختلف من  خص تخر ، لذا فإن األمتر القرهني موج
مختلف من زمان تخر ، ومن مكان  متروك لالجتهاد ، ومتروك للعرف ، وهو

 للحتتتاكم فكانتتت  المتعتتتة  لتتته قتتتدر حتتتال التتتزوم . تختتتر ، ويتتتترك فمتتتر تحديتتتده
 يقتتتول البغتتتو  : اتيتتتة تتتتدل  لتتته فنتتته يعتبتتتر حتتتال التتتزوم فتتتي العستتتر واليستتتر .

ِتووووو ِ   ول الطبتتتتتر  فتتتتتي قولتتتتته تعتتتتتالهويقتتتتت ْْ ُ  ُ َوَلَىووووو  اْلُم َُ  َلَىووووو  اْلُموِسوووووِ  َقووووو
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 ُ  ُ َُ  .( 1)ولكتتتتتتتتتتتتتتن ذلتتتتتتتتتتتتتتك  لتتتتتتتتتتتتته قتتتتتتتتتتتتتتدر  ستتتتتتتتتتتتتتر الرجتتتتتتتتتتتتتتل ويستتتتتتتتتتتتتتره   َقوووووووووووووو
قتتتد متتتتع كتتتل متتتنهم مطلقتتتته حستتتب  فجمعتتتين   فضتتتف إلتتته ذلتتتك فن الصتتتحابة

، فقتتد متتتع الحستتن بتتن  لتتي بتتن فبتتي طالتتب زوجتتته بع تتر  هالف فقالتت  : حالتته
، ومتتتتع  بتتد التترحمن بتتتن  تتوف امرفتتته التتتتي ( 2)مفتتارق  ن حبيتتبمتتتاع قليتتل متتت

  .( 3)طلقها ، جارية سودا  
ويقول القرطبي : قال الحسن : يمتع كل بقدره ، هذا بختادم وهتذا بتنثواب 
وهذا بثوب وهذا بنفقة ، وكذلك يقول مالك بتن فنتس ، وهتو مقتضته القترهن فتإن 

نما قتالاا سبحانه وتعاله لم يقدرها وال حددها و  ُ  ُ َوَلَىو    ا  َُ َلَى  اْلُموِسوِ  َقو

 ُ  ُ َُ ِتِ  َق ْْ الحستن بتن  لتي بع ترين فلًفتا .... ومتتع  تريح بخمستمائة  ومتع  اْلُم
  .( 4)درهم ..... 

يرى بنن المتعة تقدر حسب حتال الزوجتة ، فتالمعتبر فتي  القول الثاني :
 ه ذهب الكرخي والقدور تقدير المتعة هو حال المرف  في يسارها وا  سارها ، إلي

 .(5)متتتتتتتتن الحنفيتتتتتتتتة وقتتتتتتتتول للمالكيتتتتتتتتة وال تتتتتتتتافعية فتتتتتتتتي وجتتتتتتتته وقتتتتتتتتول للحنابلتتتتتتتتة 
( ولتيس متن  َمَتاعاا بأاْلَمْعُروفأ مستدلين بنن اا تعاله بعد فن ذكر المتعة قتال )

 المعروف فن تعطه الغنية ذا  الثرا  العظيم كسو  ال تليق بمثلها  فقوله تعاله

  ِ َْا ىع ََ ِا ِباْلَمْعُ وفِ  َولِْىُم فالمتاع مما  رف  رً ا و اد  بنن تعطي كل   َمَتا
بهتا ، ثتم إن المتعتة مقتدر  فتي بعتل صتورها بنصتف مهتر المثتل  امرف  ما يليتق

 نتتد الفقهتتا  ، وهتتي صتتور  غيتتر المتتدخول بهتتا ولتتم يستتم لهتتا مهتتٌر فتتي العقتتد ، 
 .( 6)بحسب حال الزوجة ال الزوم  والمهر يعتبر
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 عتتة بتتدل بضتتعها فتتالعبر  بحالهتتا ال بحتتال التتزوم ، فضتتف إلتتهكمتتا فن المت
ذلتتك فن المتعتتة تقتتوم مقتتام مهتتر المثتتل فإنهتتا تجتتب  نتتد ستتقوطه ، وفيتته ) مهتتر 

 .( 1)المثل( يعتبر حالها فكذا المتعة 
 يناقش هذا : 

ِا ِباْلَمْعُ وفِ   بنن قول اا تبارك وتعاله َْاِ  َمَتا ىع ََ ليس فيها ما   َولِْىُم
 له فن المعتبر في المتعتة حتال الزوجتة ، بتل كتل متا فيهتا فنهتا تتدل  لته  يدل

إثبا  المتعة للمطلقة بالمعروف ومن المعتروف ا تبتار حتال التزوم متن اليستار 
 واإل سار باتية األوله .
يتتترى بتتتنن المتعتتتة تقتتتدر بحستتتب حتتتال التتتزوجين مًعتتتا ،  القالالالول الثالالالالث :

متن يستار التتزوم وا  ستاره ونستب المتترف  فتالمعتبر فتي المتعتتة حتال الرجتل والمتترف  
وصفاتها ، إليه ذهتب الحنفيتة فتي قتول هختر و ليته الفتتوى  نتدهم والمالكيتة فتي 

 . (2)قول وال افعية في وجه والحنابلة في قول 
 مستتتتتتتتتدلين بتتتتتتتتنن اا ستتتتتتتتبحانه وتعتتتتتتتتاله ا تبتتتتتتتتر فتتتتتتتتي المتعتتتتتتتتة  تتتتتتتتيئين :

َلَىوووو   وتعتتتتالهفحتتتتدهما : حتتتتال الرجتتتتل فتتتتي يستتتتاره وا  ستتتتاره بقتتتتول اا تبتتتتارك  

 ُ  ُ َُ ِتِ  َق ْْ ُ  ُ َوَلَى  اْلُم َُ   اْلُموِسِ  َق
(3)

  

ووا ِبوواْلَمْعُ وفِ  حتتال الزوجتتة وف تتار إليتته بقولتته تعتتاله  والثالالاني :   َمَتالت

وهو  رف الناس في هذه المطلقة ، فلو فن رجاًل تتزوم امترفتين إحتداهما  تريفة 
با تبتار حتال الرجتل ، لكتان هتذا واألخرى دنيئة ثم طلقهمتا  فتستاويا فتي المتعتة 

منكًرا في  ادا  الناس ال معروًفا فيكون مخالًفا للنص ، فدل  لته فن المعتبتر 
 .( 4)حال الزوم والزوجة مًعا 
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و له هذا فلو ا تبرنا فتي تقتدير المتعتة حتال التزوم وفغفلنتا حتال الزوجتة 
 فإن ذلك قد ال يكون بالمعروف .

لم ت بتنن المتعتة تقتدر بحستب حتال الرجتل ، فرى ت واا ف  القول الراجح :
ألنه هو التذ  ستيكلف بتندا  المتعتة ، فتإذا كتان فقيتًرا والزوجتة غنيتة وفلزمنتاه فن 
 يكستتوها بمتتا يليتتق بمثلهتتا  فقتتد كلفنتتاه متتا لتتيس فتتي وستتعه ، وال يكلتتف اا نفًستتا 
إال وستعها فيتضتترر بتتذلك ، لتتذا كانتت  المتعتتة  لتته قتتدر حتتال التتزوم فتتي العستتر 

نمتا وال يسر ، وهو مقتضه القرهن فإن اا سبحانه وتعاله لم يقدرها وال حددها وا 
تت فقتد   قال :  له الموسع قتدره و لته المقتتر قتدره ، وهتذا متا فعلته الصتحابة ت

متتتع كتتتل متتتنهم مطلقتتته  لتتته حستتتب حالتتته ، وبالتتتالي فتتتالمعتبر هنتتتا المتتتؤدِّى ال 
التتتتتي تجتتتتر  متتتتن الجهتتتتا   المتتتتؤداى إليتتتته وهتتتتذا هتتتتو العتتتترف ، بتتتتدليل التحريتتتتا 

 المسئولة حول مصادر دخل الزوم .
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 المبحث الخامس
 مسقطات المتعة

هنتتاك حتتاال   تتد  تستتقط فيهتتا المتعتتة ، تكلتتم الفقهتتا   تتن هتتذه الحتتاال  
ونكتتاد نجتتد اتفاًقتتا فيمتتا بيتتنهم فتتي هتتذه المستتنلة ، حيتتث قستتم الفقهتتا  الفرقتتة التتتي 

 :( 1)تكون بين الزوجين إله قسمين
( 3)واإليتال  ( 2)كل فرقتة كانت  بستبب متن التزوم كاللعتان ألول : القسم ا

 وغيرها من فسباب ، تجب حينئذ المتعة للمرف  .( 4)والرده 
كتل فرقتة ستببها الزوجتة فتال متعتة لهتا كالمخالعتة والترد  القسم الثالاني :  

 والفسخ واإل سار والعيب فإنها ال تستحق المتعة حينئذ .
ئع ) كتتل فرقتتة جتتا   متتن قبتتل المتترف  فتتال متعتتة يقتتول الكاستتاني فتتي البتتدا

 فما إذا وقع  الفرقة من غير طالق كالرضاع مثاًل فينظر اتتي :  (5)لها(
تتتت إن كتتان طلتتب الفستتخ متتن التتزوم ، فيلحتتق بتتالطالق متتن حيتتث وجتتوب المتعتتة 

 للمرف  .
ن كان طلب الفسخ من الزوجة ، فال تستحق المتعة .  تت وا 

                                                 

حا تتتتية  515، 5/512، حا تتتتية الدستتتوقي  5/139، البحتتتر الرائتتتق  2/515ئع انظتتتر : بتتتدائع الصتتتتنا -1
  5/119، الكتتتتتتتتافي البتتتتتتتتن قدامتتتتتتتتة  3/229، الوستتتتتتتتيط للغزالتتتتتتتتي  2/99، المهتتتتتتتتذب  1/99الخر تتتتتتتتي 

 .   3/139ك اف القناع 
 تن اللعان : من اللعن وهو اإلبعاد والطرد من الخير واللعان والمال نة : اللعن بين اثنتين فصتا ًدا وتال -2

القوم : لعن بعضهم بعًضتا ت وفتي ال ترع : حلتف الرجتل ت بنلفتاظ مخصوصتة ت  لته زنتا زوجتته فو نفتي 
 ولتتتتتتتتتتتدها منتتتتتتتتتتته وحلتتتتتتتتتتتف الزوجتتتتتتتتتتتة  لتتتتتتتتتتته تكذيبتتتتتتتتتتته فيمتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتذفها بتتتتتتتتتتته ت المفصتتتتتتتتتتتل فتتتتتتتتتتتي

 .   9/521فحكام المرف  والبي  المسلم 
متد  معينته فربعتة ف تهر فو  اإليال  : الحلتف واليمتين ت وفتي ال ترع : فن يحلتف الرجتل فن ال يطتن زوجتته -5

 . 5/521، صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحيح فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتته الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنه    5/1193فكثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر .  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بدايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المجتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
  

 الرد  : رجوع المسلم البالا  ن اإلسالم إله الكفر باختياره من غير فن يكرهه فحد  ليه .  -1
 .  2/515انظر : بدائع الصنائع   -3
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ن كتتتتان طلتتتتب الفستتتتخ   متتتتن طتتتترف ثالتتتتث كالمرضتتتتعة فو ف   تتتتخص هختتتتر تتتتتت وا 
 فتستحق المرف  المتعة فيًضا .

 يقول الكاساني ) فكل فرقة جا   من قبتل التزوم قبتل التدخول متن نكتا 
ال تسمية فيه فتوجب المتعة ، ألنها توجب نصف المسمه في نكا  فيه تسمية 
بائتتتتتته اإلستتتتتتالم ، وكتتتتتتل فرقتتتتتتة جتتتتتتا    والمتعتتتتتتة  تتتتتتول  نتتتتتته كتتتتتترد  التتتتتتزوم وا 

 .( 1) قبل المرف  فال متعة لها (من 
ن وقع  الفرقة بغير الطتالق نظتر  فتإن  ويقول ال يراز  ت رحمه اا ) وا 
كانتت  بتتالمو  لتتم تجتتب لهتتا المتعتتة ألن النكتتا  قتتد تتتم بتتالمو  وبلتتا منتهتتاه فلتتم 

ن كانتتت  بستتتبب متتتن جهتتتة فجنبتتتي كالرضتتتاع فحكمتتته حكتتتم  تجتتتب لهتتتا متعتتتة ، وا 
ن الطالق في األقسام الثالثة أل نهتا فرقتة حصتل  متن جهتته فن تبه  الطتالق وا 

كانتتت  بستتتبب متتتن جهتتتة الزوجتتتة كاإلستتتالم والتتترد  والرضتتتاع والنستتتخ باإل ستتتار 
والعيب بالزوجين جميًعتا لتم تجتب لهتا المتعتة ألن المتعتة وجبت  لهتا لمتا يلحقهتا 
من االبتذال بالعقد وقلة الرغبة فيها بالطالق وقد حصل ذلتك بستبب متن جهتهتا 

 . (2)فلم تجب ( 
وقتال ابتن قدامتة ت رحمته اا ت ) وكتل فرقتة ينتصتف بهتا المستمه توجتب 
المتعتتتة إذا كانتتت  مفوضتتتة ومتتتا يستتتقط بتتته المستتتمه متتتن الفرقتتتة كتتتاختالف التتتدين 

 وبعد :  111( 3)والفسخ بالرضاع ونحوه إذا جا  من قبلها ال تجب به متعة ( 
ثبتتتا  تتتت ال  تتتك فن هتتتذا البحتتث يبتتتين متتتدى  نايتتتة ال تتريعة اإلستتتالم ية بتتتالمرف  وا 

حقوقهتتتا الزوجيتتتة وبخاصتتتة فتتتي حالتتتة الطتتتالق التتتتي تحتتتتام فيتتته المتتترف  إلتتته 
الر ايتتة الخاصتتة بستتبب ذلتتك لمتتا يصتتيبها متتن وح تتة الطتتالق وهثتتاره النفستتية 
 ليها ، فن طه لها الت ريع اإلسالمي ) متعة الطالق ( للتخفيف  نها متن 

ل دون فن يكون لهتا دختل األلم والوح ة بقطع وصلة النكا  من جانب الرج
                                                 

 انظر : المصدر السابق .  -1
 .   2/99/92از  انظر : المهذب لل ير  -2
 .   9/31انظر : المغني البن قدامة  -5
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فتي ذلتك ولتعويضتتها  متا فاتهتا بستتبب ذلتك ، فالمستنلة لهتتا فهميتة كبيتر  متتن 
الناحيتتة ال تتر ية واالجتما يتتة ، وخاصتتة فن هتتذه األحكتتام ال يعلمهتتا الكثيتتر 
من النتاس كمتا ذكتر الخطيتب ال تربيني بقولته : ) ووجتوب المتعتة وفحكامهتا 

 مما يغفل النسا  
 . (1)ي تعتتتتريفهن وا  تتتتا ة حكمهتتتتا ليعتتتترفن ذلتتتتك (  تتتتن العلتتتتم بهتتتتا فينبغتتتت

هذا والحمد مبدو ًا ومختوًما به ا رب العالمين الذ  يسر ووفق لمتا فيته الخيتر 
فن يقبتتتتل هتتتتذا الجهتتتتد المتواضتتتتع بقبتتتتول حستتتتن ، ويعفتتتتو  تتتتن   بإذنتتتته وفستتتتاله
 التقصير . 

                                                 

 .    5/513انظر : مغني المحتام  -1
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 الخاتمة 
 لتتته هلتتته الحمتتتد ا رب العتتتالمين والصتتتال  والستتتالم  لتتته ستتتيدنا محمتتتد و 

 وصحبه فجمعين .
 وبعد

لليا بكتابة هذا البحث وهو بعنوان )مدى م رو ية   فقد ملنا اا  ل
متعة المطلقا  فتتي الفقتتتتته اإلسالمتتي بحث فقهي مقارن ( وقد فسفر هذا البحث 

  ن نتائج منها : 
حفتظ فنا اإلسالم فحاط المطلقة بعطف كتريم ور ايتة  تاملة ُكتلا متا يتؤد  إلته  -1

 حقوقها .
 الفقها  يعتبرون المتعة تكريًما ال  قوبة . -2
المتعتة هتتي المتتال التتذ  يدفعتته الرجتتل لمطلقتته تعويًضتتا  متتا لحقهتتا متتن ضتترر  -5

 في فرقة لم تكن هي المتسببة فيها .
 المتعة حق ثاب  للزوجة يلتزم به الزوم . -1
 المتعة للمطلقا  م رو ة وثبت  م رو يتها بالكتاب والسنة . -3
لحكمتتة متتن المتعتتة التخفيتتف  تتن المتترف  لمتتا فصتتابها متتن األلتتم والوح تتة بقطتتع ا -2

 وصلة النكا  من جانب الرجل .
المتعة واجبة لكل المطلقا  سوا  المفرول لها فو التي لم يفترل لهتا وستوا   -3

 فدخل بها فم لم يدخل بها وفًقا للرف  الراجح .
  ، فيما لو كان مسمه تكون المتعة  وًضا  ن نصف المهر الذ  يجب للمرف -9

 ويكون لها ولغيرها جبًرا لما لحقها من ضرر الطالق .
 .ًرا ألن الخطاب القرهني موجه لهمتكون المتعة حسب حال األزوام يسًرا و س -2
لم يرد نص فتي تقتدير المتعتة ، فتاألمر متتروٌك للعترف ، وحتال النتاس يختلتف  -11

تهتتاد ، وفتتي حتتال متتن  تتخص تختتر ، لتتذا فتتإن األمتتر متتتروٌك للعتترف واالج
 النزاع يتوله تحديد المتعة القاضي .
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تستتتتقط متعتتتتة الطتتتتالق إذا حتتتتدث  فرقتتتتة بتتتتين التتتتزوجين ، وكانتتتت  الزوجتتتتة هتتتتي  -11
 المتسببة كردتها فو طلبها مخالعة الزوم .

وبعتتد : فتتإن هتتذا هتتو مستتتطا ي التتذ  هتتداني المتتوله تبتتارك وتعتتاله إليتته 
ن تكتن األخترى البحث ، فإن فكن من الموفقين فما تتوف في هذا يقي إال بتاا ، وا 

فاا فسال فن يغفر لي ما قصر  فيه ، وما وقع  فيه متن ذلتل ، وحستبي فنتي 
متتتا ابتغيتتت  بمتتتا كتبتتت  إال الوصتتتول إلتتته الحتتتق ولكتتتن  تتتنن الب تتتر فن يقتتتع فتتتي 

 التقصير مما يؤد  إله اختالف فيما يكتبونه .
 رب اغ ر وارحم وأنت خير الراحمين 

 نا محمد وعلى آله و حبه وسلم .و لي اهلل على سيد
 والحمد هلل رب العالمين .

 
 الباحث   
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 أهم م ادر البحث
 القرهن الكريم .  -
 ت ط األولتتتتتتتتته مؤسستتتتتتتتتة الرستتتتتتتتتالةتتتتتتتتتت نتتتتتتتتتور التتتتتتتتتدين  نترتتتتتتتتت فبغتتتتتتتتتل الحتتتتتتتتتالل -

 م.1232هت /  1522 
تتتتت النا تتتتر لجنتتتتة البحتتتتث والتتتتتنليف  هثتتتار  قتتتتد التتتتزوام د / فحمتتتتد ستتتتيد  ثمتتتتان  -

 جامعتتتتتتتتتتة اإلمتتتتتتتتتتام محمتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتعود اإلستتتتتتتتتتالميةوالترجمتتتتتتتتتتة والن تتتتتتتتتتر ب
 م .  1291هت /  1111 

 تتتتتتت دار القلتتتتتتم ط الثانيتتتتتتة  بتتتتتتدالوهاب ختتتتتتالف –فحكتتتتتتام األحتتتتتتوال ال خصتتتتتتية  -
 م .1221هت /  1111 

 فحكتتتتام األستتتتر  فتتتتي اإلستتتتالم ) دراستتتتة مقارنتتتتة ( د / محمتتتتد مصتتتتطفه  تتتتلبي  -
 م .1229هت /  1115 ط الرابعة

المعتتتروف بتتتابن العربتتتي ط دار بتتتن  بتتتد اا  فحكتتتام القتتترهن ألبتتتي بكتتتر محمتتتد -
 .الفكر

تتت دار  فحكتتام القتترهن للجصتتاص ت فبتتي بكتتر فحمتتد بتتن  لتتي التتراز  الجصتتاص -
 هت . 1113إحيا  التراث العربي ت بيرو  

 األحوال الخصية ألبي زهر  ت دار الفكر العربي . -
ة محمتد األحوال ال خصتية فتي ال تريعة اإلستالمية ت محمتد  بتد الحميتد ت مكتبت -

 صبيح القاهر .
تتت دار  داا بتتن محمتتود بتتن متتودود الموصتتلياالختيتتار لتعليتتل المختتتار ألبتتي  بتت -

 م . 2113المعرفة بيرو  ، دار الكتب العلمية بيرو  ط الثالثة 
االستذكار ألبي يوسف بن  بتداا بتن محمتد بتن  بتد البتر النمتر  األندلستي ت  -

 دار قتيبة بدم ق .
 م. 2111يحيه زكريا األنصار  ت دار الكتب العلمية  فسنه المطالب ألبي -
 فضوا  البيان في إيضا  القرهن بالقرهن تت محمد األمين ال تنقيطي تتت دار الفكتر -

 م ،  الم الكتب بيرو  . 1223هت /  1113
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تتت مكتبتتة مكتتة  بتتن المنتتذر النيستتابور تتت محمتتد بتتن إبتتراهيم  اإلقنتتاع البتتن المنتتذر -
 الثقافية .

 مد بن إدريس ال افعي ت دار الفكر ، دار المعرفة بيرو  .األم ت لمح -
اإلنصتاف فتي معرفتة التراجح متن الختالف ت  تال  التدين بتن الحستن بتن  لتي  -

 الموارد  دار إحيا  التراث العربي بيرو  .
البحتر الرائتق  تر  كنتز الرقتائق ت زيتن التدين بتن إبتراهيم بتن محمتد بتن نجتيم ت  -

 دار المعرفة بيرو  .
المجتهتتتد ونهايتتتة المقتصتتتد محمتتتد بتتتن فحمتتتد بتتتن ر تتتد ) الحفيتتتد ( مكتبتتتة  بدايتتتة -

 اإليمان ت المنصور  .
تتت دار  بتتو بكتتر بتتن مستتعود بتتن فحمتتد الكستتانيبتتدائع الصتتنائع ت  تتال  التتدين ف -

 م . 1292الكتب العلمية بيرو  ، دار الكتاب العربي بيرو  ط الثانية 
ت دار  تضه الحسيني الزبيد لسيد محمد مر تام العروس في جواهر القاموس ل -

 م . 1291هت /  1111الهداية 
التام واإلكليل  ر  مختصر خليل ت محمتد يوستف المتواق ت دار الفكتر بيترو   -

 هت ، در الكتب العلمية . 1529ط الثانية 
تفستير التحريتر والتنتوير محمتد الطتاهر بتن  ا تور ت دار  –التحريتر والتنتوير  -

 سحنون.
ت ألبتي الحستن بتن محمتد بتن  لتي الحستيني الجرجتاني ت  التعريفتا  للجرجتاني -

 مصطفه البابي الحلبي .
 تفسير البغو  ت الحسين بن مسعود البغو  ت دار طيبة . -
 تفسير الطبر  ت محمد بن جرير الطبر  ت دار طيبة ، ودار المعارف . -
 تتتتتتت دار طيبتتتتتتتة تتتتتتتت فبتتتتتتو الفتتتتتتدا  إستتتتتتما يل بتتتتتتتن كثيتتتتتتر يمتفستتتتتتير القتتتتتترهن العظتتتتتت -

 م . 2112/ هت  1122 
 م.1232تفسير المنار ت السيد محمد ر يد رضا ت الهيئة المصرية للكتاب  -
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تفستير بتن  طيتة ت  بتد الحتق بتن محمتد بتن  طيتة األندلستي ت وزار  األوقتاف  -
 م .  2113هت / 1129القطرية ط الثانية 

جامع البيان  ن تنويتل ه  القترهن ألبتي جعفتر محمتد بتن جريتر الطبتر  ت دار  -
 هت . 1113بيرو  الفكر 

 م . 1293الجامع الصحيح لإلمام البخار  دار ابن كثير بيرو  ط  الثالثة -
الجتتامع ألحكتتام القتترهن ألبتتي  بتتداا محمتتد بتتن فحمتتد القرطبتتي ت دار الريتتان  -

 للتراث .
الجتتتواهر الحستتتان فتتتي تفستتتير القتتترهن ت  بتتتد التتترحمن بتتتن محمتتتد بتتتن مخلتتتوف  -

 بيرو  . الثعالبي مؤسسة األ لمي للمطبو ا 
 حا ية الخر ي ت فبو محمد  بداا الخر ي ت دار صادر بيرو  . -
حا ية الدسوقي ت محمد بن فحمد بن  رفة الدسوقي ت  له ال ر  الكبير ت دار  -

 م ، دار الفكر . 2115هت /  1121الكتب العلمية بيرو  لبنان ط الثانية 
بتتن محمتتد  حا تتية بجيرمتتي  لتته  تتر  الخطيتتب ت لل تتيخ ستتليمان بتتن  متتر -

 البيجرمي ط المكتبة اإلسالمية .
حا تتتية رد المحتتتتار  لتتته التتتدر المختتتتار لل تتتيخ محمتتتد فمتتتين المعتتتروف بتتتابن  -

 ط مصطفه البابي الحلبي .  ابدين
تتت دار الفكتتر بيتترو   ألبتتي الحستتن  لتتي بتتن حبيتتب المتتوارد تتت  الحتتاو  الكبيتتر -

 م .1221
فه إستتما يل بغتتداد  حقتتوق المتترف  المستتلمة فتتي المجتمتتع اإلستتالمي ت مصتتط -

 م . 1221هت /  1111المنظمة اإلسالمية ط األوله 
تت دار  ع ت منصتور يتونس بتن إدريتس البهتوتيالترول المربتع  تر  زاد المستتقن -

 م . 1221هت /  1113الحديث ت القاهر  ط األوله 
تتتت دار  ن ألبتتتي زكريتتتا يحيتتته بتتتن  تتترف النتتتوو روضتتتة الطتتتالبين و متتتد  المفتتتتي -

 .الفكر
 تفاسير لإلمام الجليل / محمد فبو زهر  ت دار الفكر العربي .زهر  ال -



 
 
 

 بحث فقهي مقارن مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي 

 

تتتت دار  لإلمتتام محمتتد بتتن إستتما يل الصتتنعانيستتبل الستتالم  تتر  بلتتوم المتترام   -
 هت . 1532إحيا  التراث العربي بيرو  ط الرابعة 

 تتر  الزرقتتاني  لتته موطتتن اإلمتتام مالتتك ت محمتتد بتتن  بتتدالباقي بتتن يوستتف   -
 ر  المتتتتتالكي ط دار الفكتتتتتر ، القتتتتتدس ط األولتتتتتهالزرقتتتتتاني المصتتتتتر  األزهتتتتت

 م . 2115هت /  1121 
صتتتتحيح البختتتتار  محمتتتتد بتتتتن إستتتتما يل البختتتتار  بفتتتتتح البتتتتار  البتتتتن حجتتتتر   -

 م . 1222هت /  1112العسقالني دار فبي حيان ط األوله 
تتتت دار  انون د / فحمتتتد الغنتتدور ط األولتتهالطتتالق فتتي ال تتتريعة اإلستتالمية والقتت -

 م . 1223هت /  1593المعارف بمصر 
تتتت محمتتتد بتتتن  لتتتي بتتتن محمتتتد  الجتتتامع بتتتين فنتتتي الروايتتتة والدرايتتتةفتتتتح القتتتدير  -

 م ، دار المعرفتتتتتتة 1221ال تتتتتتوكاني ت دار الخيتتتتتتر بيتتتتتترو  ط األولتتتتتته 
 م . 2111هت /  1125 

فتتتتح الوهتتتاب لل تتتيخ زكريتتتا األنصتتتار  دار الكتتتتب العلميتتتة بيتتترو  ط األولتتته  -
 هت . 1119

 تتتتتتت ط فولتتتتتته دار الفكتتتتتتر العربتتتتتتي تتتتتتت  لتتتتتتي حستتتتتتب اا الفرقتتتتتتة بتتتتتتين التتتتتتزوجين -
 م .1229هت /  1539 

 الفروع ل مس الدين بن مفلح ت دار  الم الكتب بيرو  . -
 تتتتتتتتت دار الفكتتتتتتتتر  والمجتمتتتتتتتتع المعاصتتتتتتتتر د / محمتتتتتتتتد البهتتتتتتتتيالفقتتتتتتتته اإلستتتتتتتتالمي  -

 م . 1231ط الثانية 
ب الفقتتتته المقتتتتارن لاحتتتتوال ال خصتتتتية بتتتتين المتتتتذاهب األربعتتتتة الستتتتنية والمتتتتذه -

 الجعفر  والقانون ت بدران فبو العينين بدران ت دار النهضة العربية بيرو  .
تتتت مؤسستتتة  دين محمتتتد بتتتن يعقتتتوب الفيتتتروز هبتتتاد القتتتاموس المحتتتيط لمجتتتد التتت -

 دار الجيل . ، الرسالة
تتت دار الكتتتب  الكلبتتي القتتوانين الفقهيتتة ألبتتي القاستتم محمتتد بتتن فحمتتد بتتن ُجتتز  -

 م . 1229هت /  1119ه العلمية بيرو  لبنان ط األول
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الكافي في فقه اإلمام فحمد ألبي محمد  بد اا بن فحمد بتن محمتد بتن قدامتة  -
 م . 1299المقدسي المكتب اإلسالمي بيرو  ط الخامسة 

الكتتافي فتتي فقتته فهتتل المدينتتة المتتالكي ألبتتي  متتر يوستتف بتتن  بتتد اا بتتن  بتتد  -
 البر القرطبي دار الكتب العلمية بيرو  لبنان .

تتتت دار الفكتتتر  اإلقنتتتاع لمنصتتتور بتتتن يتتتونس البهتتتوتي  تتتاف القنتتتاع  لتتته متتتتنك -
 هت  مكتب النصر الحديثة بالريال . 1112بيرو  

تتتت دار الفكتتتر ط األولتتته  ألبتتتي الفضتتتل جمتتتال التتتدين بتتتن منظتتتور لستتتان العتتترب -
 دار صادر . –م  1221

د المبتدع فتي  تتر  المقنتع ألبتي إستتحاق برهتان التتدين إبتراهيم بتن محمتتد بتن  بتت -
 اا بن مفلح الحنبلي ت ط المكتب اإلسالمي .

 .ه1112ت دار المعرفة بيرو   ط ت محمد بن فحمد بن سهل السرخسيالمبسو  -
تت زيتتاد صتبحي  لتتي  قتهتتا بتالتعويل  تن الطتتالق التعستفيمتعتة الطتالق و ال -

 زياد دار الينابيع  مان .
   بمصتتتتتر تتتتتت دار الوفتتتتتا وى ألحمتتتتتد بتتتتتن  بتتتتتد الحلتتتتتيم بتتتتتن تيميتتتتتةمجمتتتتتوع الفتتتتتتا -

 م . 1223ط األوله 
 المجموع  ر  المهذب للنوو  ط دار الفكر مكتبة اإلر اد . -
 المحتتترر فتتتي الفقتتته لمجتتتد التتتدين بتتتن تيميتتتة ت مطبعتتتة الستتتنة المحمديتتتة مصتتتر -

 م . 1231هت /  1522 
 المحله ألبي محمد بن فحمد بن حزم الظاهر  ت دار الفكر المكتب التجار  . -
محمد بن فبي بكر بن  بد القادر الراز  ت دار التنتوير مختار الصحا  لإلمام  -

 العربي بيرو  لبنان .
ت مالك بن فنس األصبحي ت رواية سحنون بن سعيد التنتوخي  تن  بتد  المدونة -

 الرحمن بن قاسم ت دار صادر بيرو  .
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مطالب فولي النهي  ر  غاية المنتهه ت مصطفه بن سعد بن  بده السيوطي  -
 ثتتتتتتتم الدم تتتتتتتقي الحنبلتتتتتتتي المكتتتتتتتتب اإلستتتتتتتالمي ط الثانيتتتتتتتة الرحيبتتتتتتتاني مولتتتتتتتًدا

 م . 1221هت /  1113 
 المعجم الوسيط ت إبراهيم مصطفه وهخرون ت دار الد و  بإسطنبول . -
 المعونة  له مذهب  الم المدينة للقاضي  بدالوهاب ت دار الفكر بيرو . -
بتتتن  ين محمتتدتتت ل تتتمس التتد إلتتته معرفتتة معتتاني فلفتتتاظ المنهتتاممغنتتي المحتتتام  -

م ، دار الكتتتتب  1223هتتت /  1113تتت دار الفكتتر  محمتتد الخطيتتب ال تتربيني
 العلمية .

تتت دار  هتت 221فحمتتد بتن محمتد بتتن قدامتة    المغنتي لموفتق التتدين  بتداا بتن -
 الفكر بيرو   مكتبة الريال .

 المهتتتتتذب ألبتتتتتي إستتتتتحاق إبتتتتتراهيم بتتتتتن  لتتتتتي ال تتتتتيراز  ط دار الفكتتتتتر بيتتتتترو  -
 م . 1221هت /  1111

هب الجليل ألبي  بداا محمتد بتن  بتد الترحمن الحطتاب ت ل تر  مختصتر موا -
 خليل ت دار الفكر .

 موستتتتتو ة األستتتتتر  تحتتتتت  ر ايتتتتتة اإلستتتتتالم لل تتتتتيخ  طيتتتتتة صقرتتتتتت مكتبتتتتتة وهبتتتتتة -
 م . 2111هت /  1123 1ط 

 م .1295نظام األسر  في اإلسالم ت محمد  قلة ت مكتبة الرسالة الحديثة  مان -
ر  المنهام ل مس الدين بن فبي العباس فحمتد بتن حمتز  نهاية المحتام إله   -

 م .1291بن  هاب الرملي ت المكتبة اإلسالمية ، دار الفكر ط األخير  
نيل األوطار  ر  منتقه األخبار لل يخ / محمد بن  لي بن محمد ال وكاني  -

 دار المعرفة بيرو  لبنان .
    هت .1113  ط األوله الوسيط ت محمد بن محمد الغزالي ت دار السالم بيرو  -
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